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Prefeitura Municipal de
TAPIRATIBA
PROJETO DE LEI Nº 039/2022, DE 08 DE AGOSTO DE 2022
"Autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no orçamento vigente 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 nQ 039/2022, 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$ 278.200,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos
reais), nos moldes do que dispõe o Artigo 43, da Lei Federal nQ 4.320/64, de 17 de
março de 1964, para atender

despesas de interesse público, conforme

a seguinte

distribuição:

ABERTURA DE CRÉDITOPOR EXCESSODE ARRECADAÇÃO
Excesso de Arrecadação nas Receitas:
1.7.1.3.50.1.1.012
1.7.1.3.50.3.1.002

Agente Comunitário de Saúde - ACS
Agente Comunitário de Endemias - ACE

Atenção Primária Agente Comunitário de Saúde
Sub - Unidade Orçamentária: 02.04.01
Funcional programática: 10.301.0043.2.139
Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 -----------------R$ 191.200,00
Obrigações Patronais Intra-Orçamentário
3.1.91.13.00 ------------------------R$ 53.000,00

Vigilância Epidemiológica Agente Comunitário de Endemias
Sub - Unidade Orçamentária: 02.04.01
Funcional programática: 10.305.0047.2.143
Vencimentos

e Vantagens fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 ------------------R$ 34.000,00

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

R$ 278.200,00

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;
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Art. 3º - Ficaobrigada a especificação do número desta Lei em todos os empenhos que

utilizarem os recursos previstos no artigo 1Q;

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica ão, revogadas as disposições

em contrário.

Publicada por afixação, no quadro própri de e ttais. na sede da Prefeitura Municipal e no Painel da
Cid dani , na mesma data.
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JUSTIFICATIVA
Exmo. Sr. Presidente,

Nobre Edis,

Encaminhamos para essa casa de Leis o Projeto de Lei n° 039/2022, que
autoriza abertura de credito adicional especial para alterar o piso do Agente
Comunitário de Saúde e Agente de Combate de Endemias de acordo com os
dispositivos da Lei.

o Projeto que esta sendo posto em discussão nessa casa de leis tem por base
as necessidades de ajustar as peças de Planejamento (PPA, LDO e LOA).
Os valores constantes são provenientes de recursos da alteração do Piso
Nacional do Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate de Endemias,
que serão repassados pelo Governo Federal aos cofres público municipal,
conforme disposto na PORTARIA GM/MS N° 2.109, DE 30 DE JUNHO DE
2022 Estabelece que o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde passa
a ser de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais),
repassados pela União aos entes federativos.
O Referido recurso encontra-se disponível nos cofres públicos. Conforme
extrato em anexo.
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 pareces das Comissões Permanentes dessa Câmara,
seja em Plenário o projeto discutido, votado e aprovado como costumeiro
acerto de Vossas Excelências.
Aproveitamos a oportunidade para renovar
os nossos mais sinceros votos de elevada estima e distinta consideração.

P, 12 de Agosto de 2022.
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