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"Autoriza a Abertura de Crédito AdiciDnal Especial até
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o valor de F{$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cjnco
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mil reais), para inclusão de elementos de despesas no
orçamento vbente e dá outras pTovidéncias"

autorizado a abrir Crédito Adicional Especial até o valor de

R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), para inclusão de elemento de

despesa no orçamento vigente, conforme descrição a seguir:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - SEC MUN DESENVOLVIMENTO E COMBATE À

P0BREZA
AÇÃO: 2.204 -MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19
ELEMENTOS:

3.3.90.30.00 -Material de Consumo -Font® 0100 -R$ 1.000,00

3.3.90.30.00 -Material de Consumo -Fonte 9209 -R$ 1.000,00

3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa FÍsica -Fonte 9209 -R$ 1.000,00
3.3.90.39.00 -Ouüt)s Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica -Fonte 9209 -R$ 1.000,00
3.3.90.48.00 -Outros Auxílios Financeiros a Pesscms FÍsicas -Fonte 0100 -R$ 100.000,00

4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente -Fonte 0100 -R$ 5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.07 - SEC MLJN ADMINIS"AÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
AÇÂO: 2.005 -MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ELEMENTOS:

3.1.90.96.00 -Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado -Fonte 0100 -R$ 156.000,00

Art. 2° Os recursos necessários para a abertura do crédito adicional decorrerão das
modalidades previstas no art. 43, § 1° da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Ari. 3° Em consequência das alterações mencionadas neste ariigo, ficam alterados no que
couber, os anexos da Lei n° 625 de 11 de dezembro de 2020 que Estima a Receita e Fixa
a Despesa para o exercício financeiro de 2021 do Município de Uauá, bem como o Quadro
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de detalhamento de Despesas -QDD, instituido mediante Decreto N° 1.174 de 15 de

dezembro de 2020, ratificados nos demais termos.

Art.4°Oscréditosadicionaisespeciaisespecificadosalteram,noquecouber,osobjetivos
e as metas constantes na Lei de Diretrizes Orçamentária e no Plano Plurianual.

Art. 5° Os Créditos Adicionais Especiais serão abertos com seus respectivos elementos

dedespesaserecursosespecíficosporDecretodoPoderExecutivo.

Art.6°AsdotaçõesincluídasatravésdestaLeipoderãoserreforçadasatravésdaabertura
de créditos adicionais suplementares, respeitado o limite autorizado em Lei.

Arl:. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNIcipIO DE UAUÁ, em 22 de julho de 2021.

Marcos Henrique Lobo Rosa
Prefeito Municipal
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Excelentíssimo Senhor Presidente,
A autorização ora perquirida decoi.re da necessidade de incluir no Orçamento em vigor
elementosdedespesasnãoprevistosnaredaçãooriginal,relatjvasaoconjuntodemedidas
que se fizerem neoessárias ao enfrentamento da emergência de §aúde pública decorrente
do novo coronavirus (COVID-19).

Desta feita, insurge a prerrogativa do art. 41, inciso 11, c/c o art. 43, § 1° da Lei 4.320/64,

que regulamenta e toma legal a realização da despesa no caso sob exame, uma vez que
a criação de crédito espe®ial satisfaz com perfeição a necessidade para realização da
despesa em comento. Com a aprovação do presente Projeto de Lei o Executivo, em
harmonia com o Legislativo, poderá efetuar a aplicação dos recursos, atendendo ao notório
interesse público desta Municipalidade.

Por fim, faz-se mister ressaltaT as Vossas Excelências que a aprovação desta matéria será
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solicitando a votação imediata, para um tnamite rápido nesta casa de leis.
Na certeza de plena acolhida, da profiindidade costumeira de seu exame e de sua séria e
responsável deliberação em p]enário, antecipamos agradecimentos por mais este avanço,
através do trabalho conjunto dos Poderes Constituidos deste Municipio.

Marcos Henrique Lobo Rosa
Prefeito Municipal
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