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ESTADO DO PIAUí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICóS

CNPJ: 06.553.76210001-00
PRAçAÂNGELO BORGES rEAr- S/Ne - CEP 64.575-000
JATCOS - Pr

/^
MENSÀGEM N" JÜ /2022

Excelentissimo Senhor Pres idente /

Encaminhamos para apreciaÇão e dêIiberaÇão de Vossas Excel-ências, o

prôjeto de lei qr.ie dispôe sôbrê à ah,êrtilra de c.édito adiciôna1 espêcia1
para execução de açôes deste município oriunda do recurso da Cessão

Onerosa

Tal recurso não é contemplado no orÇamento vigente pols o mesmo foi
elaborado antes do leilão reallzado em 71 /72/2021 pela Agência Nacional do

PetróIeo, cás Natural e Biocombustiveis (ANP) . foram oferecidos dois
blocos na Bacia de Santos: Sépia e Atapu.

Com a necessidade de atendimento à nova legislaÇão e à fnstruÇão

NÕrmativa TCE/PI N" 04/2021, dê 12 de agosto de 202L, que dispõe sobre ôs

códigos a serem utilizados nas competências a partir do exencício de 2922

faz-se necessária a abertura de cródito especial para adequaÇão das

dotaÇões e fonte de recurso no orÇamento vigente.

A abertura de crédito espêcial está prevista na i,ei Federal n"

4.320/1964t conforme inciso TI, artigo 41:

Art.41. Os créditos adicionais classificam-
se em:

11 * especiais, os destinadas a despesas
para as quais não haja dotaÇão orÇamentária
especí fi ca

O referido projeto de lei é de iniciativa do chefe do Poder

Executivo Municipal. uma vez que se trala de matéria ÕrÇamentária, e a

legislaÇão pertinente corrobora para a realizaÇão da operação descrita.

Pelo exposto, solicitamos a apreciaÇão e aprovação da matéria em

exame.

Aproveitamos a oportunidade pârâ renovar os rrossôs mals sinceros
votos de elevadâ estima e distinta consideraÇào.

Recebemos
Atenciosamente,
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MUNICIPIO DE JAICOS
Praça À6elo Bosges, S/N
06.553.762r'000140 Exerclclo;. 2022.

PROJETO No rt,DE 26 DE MA|O DE 2022

Abrc r,o oryamentu vlgante o&ib adicional 6 ial e da outus ptovi&ncias

O(A) PREEEITO(A) DO MUNICIPIO DE JAICÓS, FaÇo saber que a Câ$ara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 1e1:

Àr,tigo 1o.- Fica aberto no orÇamento vigente, um crédito adicional especial na
importância de R§246.669,32 distribuídos as seguintes dotaÇôe§:

Suplêmôntaçâo ( + )
02 03 OO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI§iTRACAO

1025 04.122.1014-2157.@O0 Manulênçâo dÀs Aivúados com Re(rjrsos da C€ssào OÍleío6q
3.1.91 'r3 00 CONTRTBU|ÇÓES PATRONATS

Out.os Recursos Vinculsdos
Náo se aplica

Manutencão das Atlvk adss com Recursos da C€Esáo OnoÍo6a
OBRIGAÇÔES PATROMIS
OuboE ResÍE6 Vncllado§
Náo sê Êplica

Artigo 20. - O crédi-t.o
provenientes de:

Erceaso:

aberto na forma do artlgo antelior será coberto com recursos

246.669,32
Fontes de Recurso

899 m 246.663,32

Arti-go 30.- Eica ainda, o Poder Executivo Municipal autolizado a efetuar
SuplemênlaÇões, por meio de decreto, caso as dotaÇões tornem-se insuficientes,

Artlgo 4o.- Esta 1ei entla em vigor na data de sua publicação.

Recebemos
JAICÓS-PI, 26 dê maio de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL
269.92,t.238-19

2.16.669,32

í58.037,58
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