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TAPIRATIBA
PROJETO DE LEI Nº 034/2022, DE 02 DE AGOSTO DE 2022

"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro de exercício e dá
outras providências."

RAMON JESUS VIEIRA, Prefeito Municipal de Tapiratiba, FAÇO SABER, que a Câmara
Municipal de Tapiratiba, em Sessão realizada no dia _} _} __ , aprovou o Projeto de
Lei nº 034/2022, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Departamento

de Contabilidade da Prefeitura do Município de Tapiratiba

autorizado a promover abertura de crédito especial de verbas no orçamento vigente, no valor
global de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), nos moldes do que dispõe o Artigo 43, da
Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, para atender despesas de interesse público,
conforme a seguinte distribuição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
MERENDA ESCOLARPNAE
Sub - Unidade Orçamentária:
Funcional programática:

02.05.06

12.306.0025.2.050

Material de Consumo 3.3.90.30.00 ----------------------------------------------------

R$ 55.000,00

TOTAL: ----------------------------------------------------------------------------------------

R$ 55.000,00

Parágrafo Único - Os recursos são provenientes de crédito por superávit financeiro
de exercício r].

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as alterações
necessárias na Lei Orçamentária Anual de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual,
vigentes para o exercício de 2022 e posteriores.

Art. 3º - Fica obrigada a especificação do número desta Lei em todos os empenhos
que utilizarem os recursos previstos no artigo 1º.
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Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições
em contrário.
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de agosto de 2022.
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Publicada por afixação, no quadro pról)fio de editais, na sede da Prefeitura Municipal e no Painel da
9idadania, na mesma data.
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EXPOSICÃO DE JUSTIFICATIVA
Exmo. Sr. Presidente, Nobres Edis,
Encaminhamos para apreciação dessa Colenda Casa de Leis o
Projeto de Lei nº 34/2022, que "Autoriza a abertura de credito por superávit financeiro no valor
de R$55.000,OO", oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
O projeto que está sendo posto em discussão nessa Casa de
Leis tem por base as necessidades de ajustar as peças de Planejamento (Plano Plurial, Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentaria Anual).
Os valores constantes são provenientes do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, que durante os anos de 2020 e 2021, devido ao ensino a
distância ocasionado pela pandemia da Covid-19 os valores não foram gastos como o previsto
com a merenda escolar.
O valor acima, perfazendo
financeiro, no valor de R$ 55.000,00, distribuídos conforme
lei: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
ORÇAMENTÁRIA: 02.05.06 - FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
CONSUMO: 3.3.90.30.00------------R$55.000,OO.

o valor de credito por superávit
discriminado no incluso projeto de
FUNDAMENTAL - SUB UNIDADE
12.306.0025.2".050 - MATERIAL DE

O referido recurso já se encontra nos cofres públicos municipais
- MUNICIPIO DE TAPIRATIBA - CNPJ:45.742.707/0001-01BANCO DO BRASIL- AGENCIA 33979 - CONTA CORRENTE:13094-X.
Nesse passo, vê-se que as despesas a serem efetuadas com
superávit financeiro serão cobertas pelos recursos citados no artigo 1º, do vertente Projeto de
Lei, provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, e que servirão para
custeio para a merenda escolar com aquisição de gêneros alimentícios.
Assim, não resta a menor dúvida de que inexiste qualquer óbice à
aprovação do projeto em exame, uma vez que foram atendidas todas as exigências da legislação
federal e municipal pertinente à matéria.
ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo que mais consta, é que
colocamos a presente propositura à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa e esperamos que
após os pareceres das Comissões Permanentes dessa Câmara, sejaem Plenário o projeto
discutido, votado e aprovado como costumeiro acerto de Vossas Excelências.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência a aos ilustres Senhores
Vereadores os meus protestos de mais alta consideração e distinto apreço.

Atenciosamente,
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