ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 54.3382-1030/1060 - FAX: 54.3382-1122

PROJETO DE LEI N.º 53/2020

Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares.

ART. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares
no valor de R$ 923.660,35, nas seguintes rubricas orçamentárias:

Projeto: 1901 - Obras e serviços de infraestrutura em vias municipais
Elemento: 4490.51.00.00.00.00 - Obras e instalações
RV 100 – Finiza

R$ 370.759,03

RV 1001 – Pré-Sal R$ 229.250,00
RV 1001 – Pré-sal R$

70.000,00

RV 0001 – Livre

R$ 147.000,00

RV 0001- Livre

R$ 106.651,23

Art. 2º - Para atender as despesas criadas no artigo 1º servirá de recursos os provenientes do
empréstimo FINISA no valor de R$ 370.759,03, vinculado aos recursos 100, o valor de R$
229.250,00 do superávit financeiro do exercício de 2019, recursos vinculados 1001- Pré-sal.
Superávit financeiro do exercício de 2019, recursos 0001, no valor de 147.000,00
Art. 3º - Para completar cobertura criada no artigo 1º servirá de recursos a redução de igual valor
nas seguintes rubricas orçamentárias:
Projeto: 1200- Aquisição de veículo
Elemento: 4490.52.00 00 00 00 .1001 – Equipamento e material Permanente
RV 1001 – Pré-Sal R$ 70.000,00

Atividade: 9999 – Reserva de contingência
Elemento: 9999.99.02.00.00.00.00.0001 – Reserva de contingência para abertura de créditos
Adicionais
RV 0001 -

R$ 106.651,32

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alto Alegre RS 15 de julho de 2020.

MÁRCIO JOSÉ PAGNUSSATT,
Vice-Prefeito Municipal em Exercício

MENSAGEM JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE, SENHORES E SENHORAS VEREADORES (as).

O poder Executivo Municipal através do projeto de lei nº 53/2020 vem propor a suplementação de
dotações orçamentárias destinado a pagar parcela do aditivo realizado com a empresa que realizou as obras
de asfalto para o parque de exposição e com a divisa com o município de Selbach, no valor de 165.660,35,
e o restante no valor de R$ 758.000,00 para a realização de obra asfáltica nas Rua Genuino Morgan e Rua
Hercules José Passinatto.
Para dar suporte As suplementações propostas no projeto foram alocados recursos de diversas
fontes, da seguinte forma : R$ 370.759,03, da sobra dos recursos do financiamento do FINISIA da Caixa
Econômica Federal ; R$ 299.250,00 dos superávit financeiro do exercício de 2019, recursos vinculados ao
pré-sal ; R$ 147.000,00 do superávit financeiro do exercício de 2019 recursos livres ; e R$ 106.651,23
através da utilização de dotação orçamentária especifica para atender suplementações através da atividade
9999 , elemento 9999.99.02.00.00.00.00.0001 , recursos livres
Anteriormente já foi aprovado projeto de lei para essa finalidade, (Lei Municipal nº 2.613/2020),
mas ouve a necessidade de remanejamento de recursos, o que se faz necessário uma nova aprovação, o
que está sendo proposto através do projeto de lei nº 53/2020.
Diante do exposto, solicitamos ao nobre Presidente dessa casa, que coloque o projeto em análise
em regime de urgência, pois o processo de licitação demanda tempo, e para dar início ao processo, as
dotações devem estar disponibilizadas.

Alto Alegre-RS, 15 de julho de 2020

Márcio José Pagnussatt
Vice-Prefeito em exercício

