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Senhor Presidente,
Senhores(as) Vereadores(as),

Temos a honra de submeter à elevada consideração dessa EgrégiaCasade Leis o
Projeto de Leiem anexo,que tem como escopoaabertura de CRÉDITOADICIONALESPECIAL
no orçamento da Prefeitura Municipal de Juscimeira - MT para o exercício 2021, destinado
a promover com indenizaçãode particular afetado por desapropriação oriunda dasobras de
pavimentação asfáltica no município, no valor de R$ 43.750,00 (quarenta e três mil
setecentos e cinquenta reais), para adequaçõesdo orçamento deste município, conforme
disposto no artigo 43°. da Lei Federal 4.320/64. Os recursos que serão utilizados para
cobertura deste crédito são provenientes de alienação de bens, não relacionados à
educação, saúde ou assistência (fonte: 0.3.92.000000) para fazer face às despesas
provenientes a indenizações decorrentes da implantação e ampliação da infraestrutura

urbana municipal.

Convém notar, outrossim, que em momento anterior essa egrégia Casa de Leis
analisou e aprovou o Projeto de Leinº. 025/2021, que autorizou o poder ExecutivoMunicipal
a adquirir bem imóvel através de desapropriação amigável e/ou judicial, o qual foi
encaminhado para sanção pelo Executivo em 12 de abril de 2021, atual Lei Municipal nº.
1.295/2021. Necessário, portanto, neste momento, proceder com as devidas adequações
orçamentárias para fiel execuçãode seuobjeto, razõesestasque nos inclinam a submeter o
presente Projeto de Lei, com os auspíciospara apreciação em regime de urgência especial
desse Poder Legislativo, contando, como sempre, com a compreensão e apoio de Vossas
Excelências,traduzidos na aprovação desta proposição, justificando-se ainda o presente
Projeto de Lei com fulcro no que preleciona o Princípio da Continuidade da Prestaçãodo
ServiçoPúblico, inarredável no casoposto

Ao ensejo, renovo aos membros dessaCasaprotestos de elevado apreço e distinta

consideração.

Atenciosamente,

Gabinete do Prefeito, Jusci ,
o MUNICIPAL
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PROJETODELEINº 027, DE13 DEABRILDE2021.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDfTO

ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DA
PREFEITURAMUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT PARA

O EXERCíCIO2021 EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." ':

MOISÉSDOSSANTOS,Prefeito Municipal de Juscimeira, Estadode Mato Grosso,no uso de
suasatribuições legaisconforme disposto no inciso III e IV do artigo 58 da LeiOrgânicaMunicipal,
faz saber que a CâmaraMunicipal aprovou e ele sancionaa seguinte Lei.

Art. 1º Emcumprimento ao disposto artigo 167 da Constituição Federal e, nos termos
dos artigos 40, 41 e 42 da Lei Federal nQ 4.320/64, fica autorizado a abertura do Crédito Adicional
Especialna dotação do Orçamento Municipal vigente até o limite de RS43.750.00 (quarenta e três
mil setecentos e cinquenta reais), utilizando como fonte os recursos proveniente de alienação de
bens, não relacionados à educação, saúde ou assistência(fonte: 0.3.92.000000) para fazer face às

I
despesasprovenientes a indenizações decorrentes da implantação e ampliação da infraestrutura
urbana municipal.

Parágrafo Único - Exclusivamente no que dispões sobre o orçamento do ÓRGÃO06 -
SECRETARIADE INFRAESTRUTURA,fica autorizada modificação na dotação orçamentária da Lei
Municipal nQ 1.628/2020, com asseguintes dotações:

14.451.0007.10020
COMPLEMENTARES

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS

4.4.90.93.00.00- Indenizaçõese Restituições RS43.750,00

Fonte: 0.3.92.000000 - Alienação de Bens.

Art. 2º. Em cumprimento ao disposto no caput artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 os
recursos para fazerem frente a nova dotação serão provenientes do superávit financeiro apurado
em balanço patrimonial do exercício anterior proveniente da fonte 0.3.92.000000, proveniente da
alienação de bens realizada no exercício de 2020, passandoa integrar o exercício de 2021 com a
fonte 0.3.92.000000.
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Art.32. O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação na lei 1.099/2017
- Plano Plurianual e na lei nº 1.254/2020, bem como apresentá-los em audiência pública junto à
Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal conforme determinação na lei
Complementar n.º 101/2000.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Juscimeira-MT, 13 de abril de 2021.

Endereço: Av Joaquim Miguel dos Santos, n°. 210, Centro Administrativo De Juscimeira - Cajus, Juscimeira-MT ICEP: 78810-000 - Fone/Fax: (66) 3412-1371
gabinete@juscimeira.mt.gov.br ICNPJ: 15.023.955/0001-31


