
 

PROJETO DE LEI Nº 031/2016, 17 DE JUNHO DE 2016. 

 

 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

NO ORÇAMENTO DO PODER 

LEGISLATIVO DE CÂNDIDO 

GODÓI E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
Art. 1º Nos termos do art. 33, inciso III da Lei Orgânica deste Município e com base no art. 7º, § 1º 

da Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal nº 2.558/2015), o Poder Legislativo fica autorizado a abrir crédito 

suplementar no valor de R$ (155.043,00) em seu orçamento na seguinte dotação orçamentária: 

01 - Câmara Municipal de Vereadores 

01.01 - Câmara Municipal de Vereadores 

01.000.0000.0.000.000 - Legislativa 

01.031.0000.0.000.000 - Ação Legislativa 

01.031.0100.0.000.000 - Ação Legislativa 

01.031.0100.1.065.000 - construção de prédio para Poder Legislativo 

4.4.90.51.00.00.00 - obras e instalações 

 

Art. 2º Para cobertura das despesas da suplementação acima servirão os recursos do Fundo Público 

Especial da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, instituído pela Lei Municipal nº 

2.549/2015, no valor R$ 109.310,71 e a redução de R$ 45.732,29 das seguintes dotações orçamentárias:  

01 - Câmara Municipal de Vereadores 

01.01 - Câmara Municipal de Vereadores 

01.000.0000.0.000.000 - Legislativa 

01.031.0000.0.000.000 - Ação Legislativa 

01.031.0100.2.115.000 - manutenção das atividades do Poder Legislativo 

 

3.1.90.04.00.00.00 - contratação por tempo determinado ….………….............. R$ 1.950,00 

3.1.90.09.00.00.00 - salário família ………………………………………..…... R$ 650,00 

3.3.90.14.00.00.00 - diárias - pessoal civil …………………..…………..…....... R$ 20.000,00 

3.3.90.33.00.00.00 - passagens e despesas com locomoção …...…..…................ R$ 8.000,00 

3.3.90.35.00.00.00 - serviços de consultoria ………………………..……........... R$ 15.132,29 

TOTAL ………………………………………………………………………......... R$ 45.732,29 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS, em.... 

 

Visto em 17/06/2016. 

 

Guerino Backes 

               Prefeito Municipal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Prezados Vereadores, 

 

O presente projeto visa alterar o orçamento do Poder Legislativo para possibilitar a 

reforma e ampliação do imóvel adquirido para instalação da nova sede da Câmara Municipal de 

Cândido Godói. 

O orçamento atual prevê o valor de R$ 244.957,00 para obras e instalações.  

Verificando a disponibilidade de recursos em outras dotações é possível aumentar o 

valor para construção e reforma da nova sede do Poder Legislativo, de modo a possibilitar a 

publicação de edital de tomada de preços para execução da obra. 

Sem comprometer os recursos do Poder Legislativo é possível ser somado ao valor 

constante da dotação para obras e instalações a monta de R$ 45.732,29 por anulação parcial de 

outras dotações 

Além disso, o fundo especial criado pela lei municipal nº 2.549/2015 acondiciona 

recursos que tem destinação específica, qual seja, aplicação na construção, reforma e 

reaparelhamento da nova sede do Poder Legislativo de Cândido Godói, conforme versado no art. 2º 

da Lei acima informada. 

 

O recurso depositado no Fundo Especial da Câmara Municipal de Vereadores de 

Cândido Godói foi de R$ 109.310,71, considerado assim como superávit financeiro. 

Como é sabido, a Câmara Municipal de Cândido Godói já possui projeto de 

engenharia da nova sede, já encaminhado para aprovação à prefeitura Municipal. 

 

A partir da aprovação do projeto de engenharia, será publicado edital de licitação 

para tomada de preços para a execução da obra de construção da nova sede do Poder Legislativo.  

 

É condição obrigatória que conste no edital os recursos que serão utilizados para 

custear as despesas da obra.  

 

Tendo sido o fundo público especialmente criado para custear as obras com a nova 

sede da Câmara Municipal de Cândido Godói, deve ele ser integrado ao orçamento e alocado na 

dotação orçamentária referente a obras e instalações.  

 



A dotação referente à construção de nova sede já foi criada na própria lei 

orçamentária anual para o ano de 2016, bastando agora apenas ser suplementada.  

 

A autorização para suplementar o orçamento por meio de lei em caso de superávit 

está na própria lei orçamentária anual de 2015 (Lei Municipal nº 2.558/2015), que orça a receita e 

fixa a despesa para o corrente ano, vendo o que prescreve o seu art. 7º, inciso III. 

 

Portanto, para concretizar o fim instituído na lei municipal nº 2.549/2015 e 

possibilitar a publicação de edital para licitação para construção da nova sede, necessária a 

aprovação do presente de lei, para adequação do orçamento do Poder Legislativo de Cândido 

Godói.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Guerino Backes 

                         Prefeito Municipal 

 
 


