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Gabinete do Prefeito
Adm:202112024

oFícto n": 166/2022

À Suo Excelêncio o Senhor
Ver. Wedson Botislo Compos
DD. Presidente do Cômoro de Vereodores
Aruonõ (GO)

Encominho o Vosso Excelêncio, com os devidos lustiÍicotivos, Projeto
de Lei que viso o oberturo de cródito suplementor no orçomenlo de 2022 e do
oukos providêncios.

Aindo solicilomos que o reÍerido Projelo de lei sejo pÍocêssodo em
regime de urgêncio, com o devido convocoçõo de sessõo exlroordinório.

No oportunidode, renovomos nossos votos do mois olto eslimo e
consideroçoo.

Atenciosomenle,

Gobinete do PreÍeito Municipol, Aruonõ (GO), 23 de setembro

HERMANO DE CARVATHO
PREIEITO MUNICIPAL
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Fone: 62 3376- I 595 E-mail: prefeitura@aruana.go.gov.br

Assunlo: Encominho Pro.jeto de Lei.

Exmo. Sr. Presidente,

de 2022.
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PROJETO DE LEI NO. 2022.

" Autorizo o oberturo de crédito odicionol de

noturezo suplementor no orçomenÍo de

2022, no formo que especifico e dó oulros

providêncios "

A CÂMARA MUNICIPAT DE ARUANÃ, Estodo de Goios, no Uso do

competêncio e olribuiçôes que lhe conferem os Constituições do Repúblico e do

Esiodo de Ci«ltÁs, bem ossim o Lei Orgônico do Município; lendo em visio o

interesse superior e predominonte do Administroçõo e do Município; Íulcrqdo no

que dispoem os ortigos 40, 41, inciso 1,42 e 43 do Lei Federol no.4.320164, de

17 103164, APROVA e EU no condiçôo de PREFEIIO MUNICIPAI, SANCIONO o

seguinte Lei:

AÍt. I o

suplementores:

Fico o poder executivo outorizodo o obrir créditos

| - decorrentes de onuloçôo porciol ou totol de dotoções no formo

definido no Lei de Direlrizes Orçomenlórios de 2022, oté o limite de 20% (vinte por

cento) do totol do orÇomenlo gerol, conforme o esiobelecido no Ar1. 43. § lo,

lnciso lll do Lei 4.320/64, e com bose no An. 167 ,lnciso Vl do Constituiçôo Federol;

moio de 2000;

Praça Couto Magalhães, n' 22 Centro - Aruanã - Goiás CEP 76.710-000

Fone: ó2 - 3376-1595 E-mail: prefeitura@aruana.go.gov.br

ll - decorrentes de superóvit finonceiro do exercício onterior oté o limite

de 100% (cem por cento) do mesmo, opurodo no exercício de 2021 , de ocordo

com o estobelecido no Art.43, § lo, lnciso le § 2o do Lei 4.320164, observodo o

disposlo no porógrofo único do ort.8o do Lei Complementor no l0l, de 04 de
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lll - deconentes do excesso de onecodoçôo oté o limite de 100% (cem

por cento) do mesmo, conforme estobelecido no Art.43, § 1o, Inciso ll e §§ 3o e 4o

do Lei 4.320164:

Ni.2" - Esto Lei entroró em vigor no dolo de suo publicoçõo poro que

surto os seus iurídicos e legois efeitos e produzo os resultodos de seu objeto.

Gobinete do Prefeito Municipol de Aruonô, Estodo de Goios, 23 de

selembro de 2022.

HERMANO DE CARVATHO

Prefeilo Municipol

Praça Couto Magalhães, no 22 - Centro - Aruanã Goiás CEP 76.710-000

Fone: 62 - 3376-1595 E-mail: prefeitura@aruana.go gov br
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JUSTITICATIVA

Aruonõ, 23 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,

Senhores Vereodores,

Recello

(pÍevlsdo lnlclol)

Médio

(12 meiei)

Arecododo

(oté ogoslo/2022) (
Médlo

(alé ogoslo/2022

eilo

sõo tlnoi)-
4.274.940,& \ 51 .299.249.7040.707.805.O2 3.392.3r7.08 34.199.526.47

Praça Couto Magalhães, no 22 Cenlro -
Fone: 62 3376-1595 E-mail: Pr

Aruanã - Goiâs CEP 76.710-000

efeitura@aruana. go.gov.br

O projeto de lei que oro eslomos encominhondo poro oprecioçõo

desse Poder Legislotivo, viso crior previsôo de Créditos Adicionois de noturezo

Suplementor do Lei Orçomentório poro o exercício de 2022, conforme preceituo

o Lei Federol 4.320164.

No coso em epígrofe, o odminislroçóo deve estor sempre munido de

ferromentos poro que os oÇóes do governo noo sejom prejudicodos. O pedido

de suplemenloçôo solicitodo prende-se oo folo do necessidode de odequoçõo

constonte poro oções que surgem com o execuçôo orçomentório duronle

exercício, todos com ênfose no necessidode de dor omporo o todos os cidodôos

deste município.

Porq o exercício de 2022 foi eslimodo o receiio no totol de R$

40.707.805,02 (quorento milhões, setecenios e sete mil, oilocentos e cinco reois e

dois centovos) ossim como o fixoçõo do despeso no mesmo volor. Apos estudo

feito pelo contodorio do município oté o mês de ogosto/2022 concluiu-se que hó

lendêncio do excesso de orrecodoÇõo poro o correnle ono boseodo nos

receilos efetivomenle orrecodos nesse período, podendo ultropossor o totol de

R$ 51.000.000.00 (cinquento e um milhões) oté o finol do exercício conforme

plonilho oboixo:
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Quonto oo superóvit finonceiro/orçomentório de exercícios onteriores

opurodo no exercício de 2021 temos o seguinte volor foi opurodo o montonte de

R$ 9.499.612,98 (nove milhôes, quotrocentos e novento e nove mil, seiscentos e

doze reois e novento e oito centovos):

| = Disponibllldodê dê coixo ll + Possivo finonceiÍo 111 = (l - ll) SupeÍóvil

10.674.741.27 1 .1 7 5.1 68 ,29 9.499.6)2,9A

Dionte do exposto, pedimos o oprovoÇôo de presente projelo por porte

desto Coso de Leis.

Atenciosomente,

HERMANO DE CARVALHO

Prefeilo Municipol

Praça Couto Magalhâes, no 22 - CentÍo

Fone: 62 3376-t595 E-mail:
Aruanã - Goiás - CEP 76.710-000

prefeitura@aruana.go.gov.br
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