
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº  296/2016 AO PROJETO DE LEI

QUE  AUTORIZA  A ABERTURA  DE  CRÉDITO  ADICIONAL  SUPLEMENTAR  POR

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, 

O presente Projeto de Lei tem como objetivo solicitar autorização legislativa

para  abertura  de  crédito  adicional  suplementar  por  anulação  de  dotação,  no  valor  de  R$

743.000,00 (Setecentos e quarenta e três mil reais).

Durante o presente exercício, o Executivo Municipal gerou economia na folha

de pagamento da administração (Prefeitura). Economia essa que estamos utilizando para su-

plementar a folha de pagamento dos profissionais da saúde, plantões médicos e vale alimenta-

ção dos servidores da prefeitura e para os fundos de educação e de saúde.

Também, dentro da Secretaria de obras e Serviços Públicos, existe uma dotação

de R$ 118.499,00 que seria destinada a aquisição de máquinas e equipamentos. No entanto, o

valor não é suficiente.

Ainda na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, houve uma economia de R$

124.001,00 que seria para o transporte do lixo para o aterro sanitário.

Do Fundo Municipal de Saúde, manutenção das Unidades Básicas de Saúde da

Família (reparos, pinturas, etc.), estamos transferindo também para a folha de pagamento da

própria Saúde.

Justificamos que dentro da Prefeitura houve muitos cortes de despesa com pes-

soal, como por exemplo: exonerações de secretários, diretores, CAS, assessores, o que gerou

economia dos valores constantes no Projeto de Lei.

Tal medida não foi possível dentro do Fundo Municipal de Saúde, pois se tra-

tam de profissionais de serviços essenciais, não podendo o município reduzir o seu quadro de

servidores.

Acreditamos na colaboração dos nobres para aprovação do presente Projeto.

Senhor Presidente,  Senhora Vereadora e Senhores Vereadores,  são as razões

que nos levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa
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honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado, em RE-

GIME DE URGÊNCIA.

Atenciosamente, 

  Itapoá (SC), 05 de setembro de 2016.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL 
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