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PROJETO DE LEI 030/2020, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020

rolsp6E  SOBRE  A  ABERTURA  DE  CREDITO  ADlcloNAL  supLERENTAR,

ALTERACAO    NA    LEI    DE    ORCAMENTARIA    ANUAL    DE    2020    E    DA    OUTRAS

PROVIDENCIAS"

VALMIR DA SILVA,  Prefeito do Municipio de Iporanga,  Estado de  S5o Paulo,  no uso de

suas atribuic6es legais;

CONSIDERANDO  as  alterac5es   orcamentdrias  relativo  a  abertura   de  cr6dito  adicional

suplementar, onde com tat fato, fica automaticamente alterada a LDO -2020 e o PPA 2018-2021 supra; e

COM FULCRO nos artigos 40 e 43 da Lei Federal n°. 4.320 de  17 de mar¢o de  1964; e faz

saber que a Camara aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei;

Art.  10 - Fica aberto urn Cfedito Adicional  Suplementar ao or€amento vigente  de  2020,  no

valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), consignado as seguintes unidades:

FIG IIA           ELEMENTO                                                                            VALOR

156                      3.1.90.91 -Senten¢as Judiciais                                                          60.000,00

160                      3.3.90.91 -Sentencas Judiciais                                                          240.000,00
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Art.  20 - 0 credito  aberto  no  artigo  anterior sera suplementado com a anulacao  parcial  das

seguintes dotac5es:

FICIIA           ELEMENTO

47                       3.3.90.39 -Outros servicos de Terceiros -PJ

VALOR

300.000,00

Art.  3°  -  Conforme  alterac6es  or¢amentarias  mos  artigos  10  e  20  desta  Lei,  fica  o  Poder

Executivo  atrav6s  do  departamento  de  Financas  proceder  as  modificac6es  que  se  fazem  necessarias  mos

anexos das Leis Municipais relativas a LDO -2020 e PPA 2018 a 2021;

Art. 4° - Esta LEI  entrara  em vigor na data de sua publicac5o,  revogada as  disposi¢5es  em

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 17 de novembro de 2020

Valmi

Prefeit

a SiNa

contrdrio.
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MENSAGEM ORDINARIA DO PROJETO DE LEI N. 030/2020

Senhor Presidente e Senhores vereadores:

Submetemos a apreciacao desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei Municipal n°. 030/2020, de
17 de novembro de 2020,  que  "Disp5e sobre a Abertura de Credito Adicional  Suplementar,  alteracao na
Lei de Or¢amentaria Anual de 2020 e da outras providencias".

0  presente   Projeto   de   Lei   encaminhar  a  Vossas   Senhorias,   para  analise   e   deliberacao
legislativa, o acostado Projeto de Lei,  cujo teor objetiva autorizar a suplementac5o de algumas dotac6es
orcament6rias.

i  importante  ressaltar  que  a  criacao  da  presente  proposta  de  dotac5o  orcamentaria  ten  a
fun¢ao  de  adimplir  as  demandas  judiciais  que  a  Administracao  possui  em  fase  de  execucao  e  que
necessitam ser quitadas, estando estas na condicao de Requisi€ao de Pequeno Valor - RPV ou na lista de

precat6rios estaduais, oriundo de a¢ees tramitadas perante o Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo,
ou da mesma esp6cie de u'tulos executivos judiciais, mas estes oriundos da Justica do Trabalho.

0  adimplemento  destes  valores  6  imprescindivel  para  que  nao  ocoITam  sanc5es  de  ordem
administrativas e juridicas ao Municipio, sobretudo no que conceme ao sequestro de valores, que podem
acarretar dificuldades no tocante ao pagamento de toda a ordem de credores do Municipio.

Os  valores,  como  se  denota  pelo  projeto  apresentado,  j5  se  encontram  inseridos  no  Mapa
Or¢amentario  de  2019,  nao  se tratando  de  criac5o  de  despesa nova  e  tampouco  estamos  diante  de  urn
valor que  a  Municipalidade  estara  a receber em  detrimento  de  fontes  extemas  e  imprevistas,  mas  sin,
tl`ata-se  do  realojamento  de  valores  ja  existentes,  que  necessitam  ser  remanejados  em  detrimento  as
despesas acima referidas.

Ante o exposto, 6 a presente Mensagem que acompanha o Projeto de Lei, sendo que contamos
com o apoio e sensibilidade dos nobres vereadores para a aprova¢ao do mesmo, renovando nossos votos
de estima e considera¢ao.

Iporanga, em 17 de novembro de 2020
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