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Lei nº. 1752 de 06 de março de 2012.

Autoriza a abertura Credito Especial no valor
de R$-52.900,00.

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 Fica autorizada a abertura de Crédito Especial no valor de R$-52.900,00
(Cinquenta  e  dois  mil  e  novecentos  reais)  na(s)  seguinte(s)  unidade(s)  e  rubrica(s)
orçamentária(s):

SECRETARIA DA SAUDE 

 I - 07 02 10 301 0008
2036

3.1.90.16

II - 07 07 08 211 0018
2041

3.3.90.32

Manut.da F.M de Saúde – PACS Federal
Outras Despesas Variáveis – P.Civil

Manut.do FMAS – Emergência Estiagem
Material Bem ou Serv.para Distrib.Gratuita

R$
1.000,00

R$
51.900,00

T o t a l 52.900,00

Art. 2º Servirá de cobertura para o crédito referido no Art. 1º - de acordo com o § 1º
do  Art.  43  da  Lei  4320/64,  o  EXECESSO  DE  ARRECADAÇÃO  verificado  exercício
corrente  na  conta  de  recurso Emergência  Estiagem  fonte  1117,  no  valor  de R$
51.900,00 e redução na seguinte rubrica:

SECRETARIA DA SAUDE 

07 02 10 301 0008
2036

3.1.90.11

Manut.da F.M de Saude – PACS Federal
Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil

R$
1.000,00

T o t a l 1.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Formigueiro, 06 de março de 2012.

                                                                             João Natalício Siqueira da Silva
         Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.



Projeto de Lei n.º 10/2012

J U S T I F I C A T I V A

Com relação a este Projeto de Lei, que ora encaminhamos para apreciação dessa
Casa, fizemos a seguintes colocações:

 No que ser refere ao inciso I do art. 1º deste projeto:

Por não constar no orçamento vigente, o presente Projeto se faz necessário para
incluir ao mesmo, dotação para o registro de despesas com horas extras para os Agentes
de Saúde. 

No que ser refere ao inciso II do art. 1º deste projeto:

O Município recebeu no final de janeiro do corrente ano, repasse da Defesa Civil do
Estado  para  amainar  as  conseqüências  da  estiagem  que  assolou  a  região.  A
administração Municipal decretou situação de emergência o que credenciou o Município a
receber  recursos do Estado.  Após assinatura  do Plano de Aplicação foi  repassado a
importância de R$-51.900,00. Desse total R$-45.300,00 serão utilizados na aquisição de
gêneros  alimentícios  –  através de cestas  básicas  -  e  R$-6.600,00  para  aquisição  de
caixas d’água. 

No orçamento vigente não consta dotação para o registro de tais despesas. Por
isso a necessidade deste Projeto. 

Em razão da exiguidade do tempo disponível, encarecemos o máximo empenho
dessa Casa na aprovação desta matéria, visto que temos prazo a cumprir e a urgência
em atender as famílias que estão passando por necessidades neste momento. Considere-
se  ainda  que  após  ser  este  projeto  transformado  em  Lei,  é  necessário  ainda  abrir
processo licitatório, o que demanda – no mínimo – mais uns quinze dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro,
Em 06 de março de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
              Prefeito Municipal


