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Ofício n° 139/2020 GAB
Caravelas/Ba, 10 de agosto de 2020.

À
Câmara Municipal de Cara velas
Exmo. Sra. GILMAR SOUZA DA SILVA
DO. Presidente da Mesa Diretora

ASSUNTO: Encaminha o Projeto de Lei n° 006/2020.

Exmo. Presidente,
Jorge urilo l

Direlor Adm~aet§ff(J
1

Cumprimentando-a cordialmente, vimos pelo presente enviar a esta
Casa Legislativa o Projeto de Lei n", 006/2020, para exame e aprovação.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e distinta
consideração.

Atenciosamente,
---~

SIL~HO ÓA SILVA
Prefeito Municipal
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 006/2020

Senhor Presidente,

o Prefeito do Município de Caravelas, no uso de suas obrigaçõesAeg is, vem
por meio deste apresentar para análise, apreciação e aprovação o Projeto de Lei n°
006/2020, que "Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial até o valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), para inclusão de elementos de despesas no orçamento
vigente e dá outras providências".

A autorização ora perquirida decorre da necessidade de incluir no Orçamento
em vigor elementos de despesas não previstos na redação original, visando a
realização de repasses à título de subvenção social pela Secretaria Municipal de
Meio ambiente, o que deverá ser efetuado através da abertura de crédito adicional
especial, condicionado a existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa
e à autorização Legislativa.

Cumpre reiterar que as dotações a serem incluídas tem por objetivo incluir
elementos de despesa em alguns projetos/atividades para os quais não há previsão
de dotação, destinadas a subvenções sociais.

Desta feita, insurge a prerrogativa do art. 41, inciso 11,c/c o art. 43, § 1° da Lei
4.320/64, que regulamenta e torna legal a realização da despesa no caso sob
exame, uma vez que a criação de crédito especial satisfaz com perfeição a
necessidade para realização da despesa em comento. Com a aprovação do
presente Projeto de Lei o Executivo, em harmonia com o Legislativo, poderá efetuar
a aplicação dos recursos, atendendo ao notório interesse público desta
Municipalidade.

Com isto, faz-se mister ressaltar as Vossas Excelências que a aprovação
desta matéria será de suma importância para o Município e diante da necessidade
iminente, solicitamos seja o presente Projeto recebido em caráter de URGENCIA,
para um tramite rápido nesta casa de leis.

Na certeza de plena acolhida, da profundidade costumeira de seu exame e de
sua séria e responsável deliberação em plenário, antecipamos agradecimentos por
mais este avanço de nossa comuna, através do trabalho conjunto dos Poderes
Constituídos deste Município.

Caravelas/BA, 10 de agosto de 2020.

Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI N° 006, DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

Autoriza a Abertura de Crédito
Adicional Especial até o valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), para
inclusão de elementos de despesas
no orçamento vigente e dá outras
providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CARAVELAS, Estado da Bahia, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial
até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para inclusão de elemento de despesa
no orçamento vigente, conforme descrição a seguir:

"SECRETARIA: 2.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
AçAo: 2.183 - Manutenção da Atividades da Seco Mun. Meio Ambiente
ELEMENTOS:
33.50.43.00 - SUBVENÇÓES SOCIAIS - R$ 10.000,00
FONTE: 00 - Recursos ordinários."

"SECRETARIA: 2.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
AÇÃO: 2151 - Manutenção da Atividades do Fundo Mun. Meio Ambiente
ELEMENTOS:
33.50.43.00 - SUBVENÇÓES SOCIAIS - R$ 90.000,00
FONTE: 00 - Recursos ordinários."

Art. 2°. Os recursos necessários para a abertura do crédito adicional
decorrerão das modalidades previstas no art. 43, § 1° da Lei Federal nO4.320, de 17
de março de 1964.

Art. 3°. Em consequência das alterações mencionadas nesta Lei, ficam
alterados no que couber, os anexos da Lei nO501/2020, de 13 de novembro de 2019
que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2020 do
Município de Caravelas, bem como o Quadro de detalhamento de Despesas - QDD,
instituído mediante Decreto nO 151, de 19 de novembro de 2019, ratificados nos
demais termos.

Art. 4°. Os créditos adicionais especiais especificados alteram, no que
couber, os objetivos e as metas constantes na Lei de Diretrizes Orçamentária e no
Plano Plurianual.

Art. 5°. Os Créditos Adicionais Especiais serão abertos com seus respectivos
--e1~entos de despesas e recursos específicos por Decreto do Poder Executivo.
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Art. 6°. As dotações incluídas através desta Lei poderão ser reforçadas
através da abertura de créditos adicionais suplementares, respeitado o limite
autorizado em Lei.

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Caravelas/BA, 10 de agosto de 2020.

SILVI~ DA SILVA
Prefeito Municipal
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