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ESTADO DE RONOÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

M ENSAGEM N9

92II GP I 2O2L

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Luis Eduardo Schincaglia
Presidente da Câmara Municipal de Jaru

Exmo. Senhor Presidente,

dessa digna câmara
Tenho a satisfação de encaminhar a vossa Excelência, para apreciação
a abertura de crédito adicional
Municipal o projeto de lei ne 3.144, de 20 de abril de 2021 que dispõe sobre
anulação de dotação orçamentária, na Unidade
financeiro

e
especial proveniente de superávit
orçamentária:SecretariaMunicipaldelnfrestrutura,AgriculturaeMeioAmbiente-SEMINFRAM'

Peloexpostoenostermosdoart.62daLeiorgânicaMunicipalsubmetemosàapreciação
discutido e aprovado em
de Vossas Excelências o presente Projeto de Lei a fim de que seja analisado.
da matéria em exame'
regime de urgência, decorrente da necessidade de regulamentação

Jaru/Ro, 20 de abril de 2021

JOÃO GONçALVES SILVA JUNIOR

Prefeito do MunicíPio de Jaru

Rua Raimundo C antanhede, '1 080 - Seto r02 - Jaru/RO CEP: 76.89G000
Contato: (69) 352'l-1 384 - Site: wv/w.jaru.ro. gov br - CNPJ: 04.279-238/0001-59

S SILVA JUNIOR, Prefeito
Documento assinado eletronicamênte (CD) por JOÃO GONçALVE
14 da

úunicipat, em

3

2OtO4l2O21

às 14:16, horário de

Jaru'/RO' com fulcro

no art.

tei

informando o lD
deste documento Pode ser conferida no site transpilglglaiaru Ío'gov br'
/(16992 e o ódigo veriÍicador 49644501-

'bffiffi A autenticidade
à

Cientes
seq.
1

2

Nome
JOAO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA
ANA LUCIA ALVES CAMPOS

ReÍerência: PÍocesso

CPF

*-.'150.402-*

*..a50.o22:'

no 1-4990/2021.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

PROJETO DE LEI N9 3.144, DE 20 DE ABRIL DE 2021

Autoriza o Poder Executivo abrir no orçamento vigente
crédito adicional especial proveniente de superávit
financeiro e anulação de dotação orçamentária, na
Unidadê Orçamentária: Secretaria Municipal de
lnfraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente
SEMINFRAM.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JARU.decreta

LEI

Art. 1e Fica autorizado o Poder Executivo abrir no orçamento viBente, crédito adicional especia
(setentz
proveniente de superávit financeiro e anulação de dotação orçamentária na importância de Rs 73 821,89
de
acord(
a
seguir,
orçamentária
e três mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) na unidade
distribuídos;
da Lei np 4.320164, Lei Orçamentária Anual (Lei np 2743,de 23 de outubro de 2020)
i.*à
"rt.43e
seguinte dotação:
Rs 73.821,89

Suplementação (+):

02 - Poder Executivo

02,09.00 - secretaria Municipal de lnfraestrutura, ABricultura e Meio Ambiente SEMINFRAM
L7 .5L2.wO4.2022.0000 - DrenaBem Pluvial
RS 55'746'00
4.4.90.51. - Obras e lnstalações
F.R.: 05 14
6 RecuÍsos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores

-

02 - Poder Execuüvo
- SEMINFRAM
ói.Og.OO - Secretaria Municipal de lnfraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente
17 .572.0004.2022.0000 - Drenagem Pluvial
RS 18'075'89
4.4.90.51- obras e lnstalações
F.R.: 03 00
Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

-

3

provenientes d(
Art. 2e o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
do Tesouro '
superávit financeiro e anulação de dotação orçamentáría, fonte de recursos 03.00 Recursos
ê fonte de recursos 06'14
Exercícios Anteriorês - Recursos Ordinárioi, fontá de recursos STN (MSC) 2.001.0000,
(não relacionados i
Recursos de outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferência de convênios outros
educação/saúde), fonte de recursos STN (MSc) 2.520 0000
Superávit

Financeiro:

PíojetodeLei3l,l4de20/04,/2021.assinadonaÍormadaLeiComdemeotarn'162020(lD:49698ôeCRC:75544888)

RS

61'940'00

1/3

22/0É,.t2021

R5 - 11.881,89

Anulação (-):
02 - Poder Executivo

02.09.00 - secretaria Municipal de lnfraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente - SEMINFRAM
15,451.m03.2020.0000 - Mobilidade Urbana
Rs - 11'881.89
4.4.90.30 - Material de
F.R.: 03 00
3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

consumo

l-

Memória de cálculo

Art.3e

Faz parte desta Lei Anexo

Art.4e

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

especial visando o
O presente pro.ieto de Lei tem por finalidade a abertura de crédito adicional
investimento em drenagem pluvial.

Considerandooconvênion"o26l2o2olil/DER-Ro,celebradoentreo.DepartamentoEstadualde
rr.nrpo.tàr/oÉÁ-no áo úrnilipio de Jaru que tem como objeto a aquisição e instalação

Estradas de Rodagem e

de tubos de concreto armado.
Considerando a ampliação de metas ao convênio n" 026l2O2O/PJ /DER-RO'

Aimplantaçãodeumsistemadedrenagempluvialtemporfinalidadedirecionaroexcessode
ãoro?.nor.a infraestrutura pública e a propriedade privada,
or
ásua das.trr.r,
qrãiia"a" de vida às pessoas, afastando a possibilidade de
no tráfego, iie"Ã'i-"'
oferecer segurança"íitãnãó
doenças caúsadai pêlo contato com a água contaminada'

.i";;;;;i;;'be,
piãriii.r"i

AmedidaemqueaScidadessedesenvolvem,aumentamasáreascobertasporcamadasde

que no período das chuvas otorrem-os
concreto e de asfalto dificultanàã ã infihração de água no solo, haia vista
em infraestrutura que vrsem
investimentos
realizar
de
;ij;;;;""à;;;;ão-pãrá-íu.t surge a nácessidaãe
minimizar esses riscos.

Municipal, uma vez
Referido projeto de lei é de iniciaüva excluslva do chefe do Poder Executivo
conforme preconiza a
que se trata de matéria orçamentária, havendo de ser apreciado pela câmara Municipal
Lei orgânica Municipal.

AsoperaçõesdeaberturadecréditoadicionalespecialesuplementarestãoprevistasnaLei

gerais de direito financeiro, sendo que no
Federal n. 4.3201il, ae fZ ae maiio àe 1954, que estatui normás
particular, reza o artigo 41, I e ll:
Art. 41, os créditos adicionais classificam-se em:

|- SuplementaÍes,

os destinados a reforço de dotação orçamentária;

ll -

Especiais, os desünados
orçamentária específica;

a despesas para as quals não haia dotação

ao caso em
Prosseguindo em análise, segue abaixo alguns dispositivos legais também aplicáveis

tela, senão vejamos:

Art.43. A abertura de créditos suplementares e

especiais depende da
e seÍá precedida
despesa
para
à
ocorrer
existência de recursos disponíveis
de exposição justifi cativa.

PÍojetodeLei3144de2o/04/2o2l.assinadonâformadaLeicomplementarn.16/2020(lD:496986ecRc:755M888).23
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1-o. Consideram-se recursos,

para o fim deste artigo, desde que não

comprometidos:

l- o superávit financeiro

apurado em balanço patrimoníal do exercício

anterior;
ll - Os provenientes de excesso de arrecadação;

lll - Os resultantes de anulaÇão parcial ou total de dotações orçamentárias
ou de créditos adicionais, autorizados em Lei
O art.43 confere o devido supedâneo legal para a abertura de créditos adicionais suplementares
e eSpecrats.

Assim resta evidenciado que a doutrina e a legislação pertinente à matéria corroboram a
que
realização da operação em exame, não havendo, portanto, qualquer óbice à sua efeüvação, desde
procedimentos
natureza'
desta
observadas as regras específicas inerentes aos
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Prefeito do MunicíPio de Jaru
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

ANEXO I
MEMORIA DE CÁLCULO

Quadro para solicitação de credito adicional
Elemento de

P,A

Fonte

4.4.90.51
4.4.90.51

oo04.7022
oo04.2022

Fonte

Valor a

srN (Msc)

Memória

de

06.L4,37

2.520.0000

Suplementar
Rs ss.746,00

03.00

2.001.0000

RS 18.07s,89

Despesa

cálculo

de

Superávit Financeiro
Valor a

Restos a
Pagar 2020

Receita

Disposição
Financeira 2020

06.t4.37

R5 s5.746,00

Rs 55.746,00

03.00

R5 6.194,00

Rs

Fonte da

03.00.69

RS

Suplementar
6.194,00

Rs

48,10

48,10

Anulação de dotação orçamentária

P.A

Elemento de Despesa

Fonte

Valor a
Reduzir

0003.2020

4.4.90.30

03.00

Rs 11.881,89

ooo4.2022

4.4.90.51

03.00

Valor a Suplementa r

Rs 11 881,89
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JOÃO GONçALVES SILVA JUNIOR

Prefeito do Município de laru
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Documento assinâdo eletronicamente (CD) por JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR, Prefêito
Municipaf, em 2010412021 às '14:16, horário de Jaru/RO, com fulcrô no art. 14 da Lei Comp-leÍncolaI
no 16 de 06107/2020.
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autenticidade desle documento pode ser conferida no site llanspllglsiajâru.ro.gov.br, iníormando

495988 e o código verificador B0A9F0F6.

Memória de Cálculo 3144 de 20104/2021, assinado na forma da Lei Complementar no 16/2020 (lD: 496988 e CRC: B0A9F0F6).
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