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Lei n.º 1657 de 25 de agosto de 2010. 
 

“Abre Crédito Especial no valor de R$-8.427,64.” 
 
  João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz 
saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento  ao  disposto  no  art. 165,  § 2.º,   do 
 Art. 1º  Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$-8.427,64 (Oito mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) na seguinte unidade e 
rubrica orçamentária: 
 
SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
07 05 10 302 0017 2109 Custeio Exames Mamografia – Cons. Popular 
3.3.30.93.00.0000           Indenizações e Restituições ..................................... R$-8.427,64 
 
T o t a l ............................................................................................................. R$-8.427,64 
 
 Art.2º  Servirá de cobertura para o crédito mencionado no Art. 1º - de acordo com o 
§ 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64: 
 

I - o superávit financeiro verificado no balanço patrimonial do exercício de 2009 
na conta Consulta Popular – Exames de Mamografia, no valor de R$-487,08; 
 

II - o excesso de arrecadação verificado no corrente exercício na mesma conta, 
sendo: 
 

a) R$-4.714,92 decorrente de anulação parcial de empenho de Restos a 
Pagar; e 

 
b) R$-3.225,64 correspondente aos rendimentos auferidos da aplicação 

financeira deste recurso. 
 
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 

Em 25 de agosto de 2010. 
 
 
 
 
 

João Natalício Siqueira da Silva 
Prefeito Municipal 

Luiz Vilson Guazina da Costa 

Secretário da Administração 
 
 
Registre-se e Publique-se 
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Projeto de Lei n.º 49/2010 
 
 
 

J U S T I F I C A T I V A 
 
 
 
  Em relação ao Projeto de Lei n.º 49/2010, que estamos encaminhando para 
apreciação nessa Casa, informamos: 
 

1. Este projeto tem por finalidade criar dotação própria para dar condições para que 
possamos efetuar a devolução ao Governo do Estado de recurso recebido em 
2008, decorrente de Consulta Popular, destinado ao custeio de exames de 
mamografia.  

 
2. O Orçamento vigente não contemplou dotação para tal fim, porque em dezembro 

de 2009 o recurso estava praticamente todo empenhado, restando na época, 
apenas R$-487,08 descomprometidos. 

 
3. Como venceu o prazo determinado e não foi possível utilizar todo o recurso, a 

Secretaria Estadual da Saúde determinou a devolução do saldo e dos respectivos 
rendimentos oriundos da aplicação financeira. 

 
            Solicitamos dos nobres vereadores máxima compreensão no sentido de 
agilizar a análise e aprovação desta matéria, para que as finanças do Município não 
fiquem expostas ao risco de vir o Estado a imputar correção do valor ora apurado para a 
devolução. 
 
 

Formigueiro, 25 de agosto de 2010. 
 
 
 
 
 

João Natalício Siqueira da Silva 
Prefeito Municipal 

 


