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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF
PRO.IETO DE LEI N.' T1?,/ , DE 07 DE MAIQ DE 202I.

VICTOR GRAEFF
" lÀ, t k'n ltq,útúr. z1&r'

"Abre Créditos Adicionais no orçamenío do
município, indica recursos e dd outras
providências-"

Art. l' Ficam aberlos os créditos especiais no orçamento municipal instituído pela Lei
Municipal n" 187 612O20 d,e 15112/2020, com as seguintes codificações:

SECRETARIA MUNICIPAL DÊ ,AGRICULTURA E PECUÁRIA
u
0401
0401 20
0401 20 605
040 r 20 605 0104
0401206050104 I0t3

Sccreraria Municipal de Agricultura e Pccuária
SMAPD e Orgãos Subordinados
Agricultura
Abastecimento
Desenvolvimento e Abastecimento
Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

0401.20.605.0104.1013.44905200000000.1076 (xx) Equipamentos e Material Permanenre
RS.23,2 r 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA
07 Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
0701 Fundo Municipal de Saúde
0701 l0 Saúde
0701 10 301 Atenção Básica
0701 10 301 0005 Atenção Básica
0701 l0 301 0005 2103 Atenção Básica
0701 l0 301 0005 2103 33903900000000.41 70 (xx) Oufios Serviços de Terceiros - PJ

RS.15.000,00

TOTAL DOS CREDITOS
38.2r4,00

Art. 2' Servirão de recursos para abertura dos créditos adicionais o excesso de
arrecadagão provenientes de:

I - valor da Consulta Popular 2020/2021 , no valor de R$ 23.214,00;
l[ - o repasse da Secretaria Estadual de Sairde para atender a demanda do enfrentamento

COVID-I9, parcela 0l102 sob código do projeto n" 5620 do Projeto: Rede URG e EMERG-
SAMU, no valor de R$ 15.000,00.

TOTAL DOS CONVÊNIOS:

Art.3" Esta Lei entra em úgor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO ML]NICIPAT DE VICTOR
Mês de Maio de 2021 .

R$. 38.214,00

R$.

CÀ$ÂRA êlUNICIPÂL
oÊVicÍoR GRAEFF ' Rs

Protomlo n"-i-l-l;/&2-

0 7 MAIÜ 2021

u/
DRE KOECHE

Preleito Municipal

Av. João Amann, 690 - CEP 99350-000 - CNPJ 87.613.485/0001-77 - Fone: (54) 3338-í242 I 3338'1273
E-mail: prefeitura@prefvictorgraeff.com.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO-DELEI N.' N.31 /2021.
EXPOSIÇAO DE MOTTVOS
REGIME: URGENCIA

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF " MrL rÊlúc im n.llna.!-

TON ANDRE KOECFIE
Prefeito Municipal

Prezada Se n hora Presidente,
Prezados Senhores Vereadores,

Apresentamos o incluso projeto de Lei à fim de que mereça apreciação, análise e a

aprovação dos integrantes desta Colenda Casa Legislativa.

Trata-se de abertura de crédito especial no recurso 41"10, na natureza de despesa oulros

serviços de terceiros pessoajurídica, visando dar normal andamento aos trabalhos municipais.

Trata-se de aberhra de crédito especial no recurso 1076, sendo o valor de R$ 23.214,00,

na natureza de despesa equipamenlos e material permanente, conforme plano de trabalho anexo,

que tem por objeto a aquisição de 01 (um) Trator (potência 16,5 hp, cilindrada 500cc).

Do exposto, colocamos a apreciação dos nobres vereadores o presente Projeto de Lei,
contando com a unânime apfovação, em regime de TIRGENCIA.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VICTOR
Mês de Maio de 2021.

iRS. aos 07 dias do

Av. João Amann, 690 - CEP 99350-000 - CNPJ 87.6í 3.,í85/0001-77 - Fone: (í) 3338-'1242 I 3338'1273
E-mail I preÍeitura@prefu ictorgraeff .com.br
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IGA[vl'
Porto AleBre, 20 de abril de 2021.

Orientação Técníca IGAM ne 9.*612O2\.

L o Poder Legislativo Municipal de Victor Graeff solicita orientação sobre
a viabilidade técnica, do Projeto de Lei ne 25, de 2OZ1., gue autoriza o Poder Executivo
a realizar ã abertura de crédito adicional especial no valor de RS 38.214,00 (trinta e

oito mil, duzentos e cãtorze reais) no orçamento vi8ente.

ll. No entanto, como a Lei Federal ns 4.320, de !964 não prevê a indicação
de recursos provenientes de "valores recebidos de convênios", ó que se faz na prática
é a indicação do excesso de arrecadação como fonte de abertura de crédito. Sugere-se

a seguinte redação no art. 2s do Projeto de Lei para: "§ery!ú_dL-tgcul§92pSlS_g
aberturo dos créditos ?dicionois o excesso de orrecoddcão Drcveniente de: I -.,.".

Recomenda-se que seja anexado ao Pro.ieto de Lei ora analisado, o
comprovante da existêncío do excesso de orrecadoção por Íonte de recurso, como
forma de o Poder Legislativo certificar-se da previsão dos recursos, conforme prevê o
art. 12 da Lei Complementar nq 101, de 2000, pois toda a previsão de receitas deverá
demonstrar a metodologia de cálcülo.

Por conter recursos vinculados da Saúde, torna-se necessário que o
Projeto de lei esteja acompanhado da ata de aprovagão do Conselho Municipel de
§aúde, conforme art:, 36, da Lei ne 8.08O de 19 de setembro dê 1990, para análise do
Poder Legislativo.

Também é necessário que seja alterado o nome do Município para
"Victor Graeff', logo após o art. 3e do Projeto de Lei.

lll. Neste3 termos, opina se pela viobilidotde ,"rrÀ Oo Projeto de Lei

ne 25, de 2021, desde que sejam enviados pelo Executivo e Ata de aprovação do
Conselho Municipal da Saúde e comprovante do excesso de arrecadação por fonte de

recurso; e que também sejam fe;tas as alterações na redação conforme item ll desta

Fone: (5113211-1527 Site: www.iqam.com.br


