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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N.O 05612022.

Alagoinhas, em 02 de iunho de 2022.

exceteHtíssrruo sR. pREStDENTe ol cÂuana MUNIcIPAL DE vEREADoRES DE

Sr. Presidente,

Trata o presente Projeto de Lei da autorização para a adicional
suplementares por superávit apurado em balanço patrimonial do anterior ao

orçamento municipal em vigor visando a utilização do total do limite apurado por fontes.

A proposição ora encaminhada busca autorizar a utilização na sua totalidade dos

recursos proveniente de superávit nas fontes do Convenio firmado com estado da Bahia,

uma vez que o município de Alagoinhas não dispõe de 100 o/o de aulorização para

utilização de recursos de superávit.

Exatamente por não dispor a Lei Orçamentária de limite de suplementação
suficiente para atender as demandas governamentais, é que nos oportuniza, apresentar o

apenso Projeto de Lei que é de interesse dos munícipes.

Por tudo aqui exposto, requeremos a V. Excelência e aos llustres Edis, que o
presente Projeto de Lei tramite em regime de Urgência Urgentíssima, segundo o rito
disciplinado pelo Regimento lnterno dessa Casa da Cidadania, recebendo o devido
acolhimento em fun$o da relevância do seu conteúdo.

Nesta oportunidade, renovamos protestos estima e consideração.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI NO

"ABRE AO ORçAMENTO. MUNICIPAL, CRÉDITO
ADICIONAL POR SUPERAVIT ATÉ O VALOR DE

R$ 400.502,56 (QUATROCENTOS MIL'
QUINHENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E

sEls CENTAVOS), PARA OS ^FINS QUE
ESpEctFtcA E oÁ ournAs PRovlDENclAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, NO USO dE

suas atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. io - Fica o chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais

por superávit até o valor de R$ 400.502,56 (Quatrocentos mil, quinhentos e dois reais e

cinquenta e seis centavos) ao Orçamento municipal em vigor, para atender à seguinte

programação:

Art. 20 Os recursos disponíveis para atender a abertura dos Créditos Adicionais

suplementar, autorizado no artigo 1o desta Lei, são os provenientes de superávit na form-a

estabelecida no arl.43, §1o, lniiso le §2o da Lei 4.32Ot64 c/c com os art.8o, parágrafo

único, e Art. 50, inciso l, da Lei Complementar 101/00, conforme detalhamento a seguir

evidenciado:

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO ALAGOINHAS, em 18 de maio de2022'
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28.846.0099.0099 -
RrsrrurÇÃo DE REcuRsos

RECEBIDOS

O3O5O5 - SECRETARIA

MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

O3O5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

ST,PERAVIT:

FONTE: VATOR:

STN : 2.701 - Outras Transferência de Convênios ou repasse do estados
Rs 400.502,s6

TCM:8.2.24-TransÍerênciasdeconvênios-outros(nãorelacionadosàeducação/saúde)
Total: Rs 400.s02,s6

Total geral : nS eoo.soz,se

JOAQUIM BELA NETO

óneÃo UNIDADE FUNCIONAT/ PROGRAMA
SEGUNDO A
NÂTIIRFTÂ

FONTE vAroR RS

3.3.90 - Aplicação
Direta

2.701.000 R$ 4oo.so2,s5

RS t100.502.56

Totàl Geral : Rs t100.502.56


