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Autoriza   a   abertura   de   Credito
Especial   ao   Orcamento   vigente
para   fins   que   menciona   e   da
outras providencias.

0 PREFEITO CONSTITUcloNAL DO MUNIcipIO  DE  NATUBA,  sua  Excelencia
o Senhor Jos6  Lins  da  Silva  Filho,  no  uso de suas  atribuig6es  que  lhe  sao conferidas
pela Constituigao Federal e pela Lei Organica do Municipio de Natuba fago saber que, a
Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art.  1° -  Fica  o  Poder Executivo  Municipal  autorizado a abrir ctedito especial  ao
orcamento  vigente,   no  valor  de  R$  93.967,52  (noventa  e  tres  mil   novecentos  e
sessenta  e  sete  reais  e  cinquenta  e  dois  centavos),  para  atender  as  despesas
decorrentes das receitas oriundas da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020 e da
Lei Federal n° 14.751, de 22 de julho de 2021.

Pafagrafo i]nico -A discriminaeao do cfedito especial no caput deste artigo sera
assim distribuida

02.140 Secretaria de Esporfe e Cultura

Rubrica-13 392 20012070 Ag6es Emergenciais da Cultura-Lei Aldir Blanc

Elemento de Despesa

3350.41.99 -Contrjbuig6es R$  12.000,00

3390.31.99 -Premiag6es culturais, Artisticas,  Cientificas .................. R$ 73.000,OO

3390.36.99 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Fi'sica .............. R$    8.967,52

Fonte - 1993 Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc

Finalidade  -Ljquidagao  das  despesas  com   ae6es   para   garantjr  uma   renda
emergencial para trabalhadores da Cultura e manutengao dos espagos culturais durante
o periodo de pandemia do covid-19.

Art. 2 a - Para a cobertura do Credito autorizado pelo artigo anterior sefao usadas
as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal n° 4.320 de  17 de margo
de 1964.

Paragrafo    tlnico   -Fica   ainda   o    Poder   Executivo   Municipal   autorizado   a
suplementar o  referido  projeto,  caso  seja  necessario,  nos  moldes  do  artigo 42,  da  Lei
Federal n° 4.320 de  17 de marco de 1964,  bern como,  nos limites do valor autorizado na
Lei Ongamentaria anual de 2021.

Art. 3 a -A estimativa do impacto oreamentario-financeiro decorrente da a dotagao
das medidas previstas nesta lei,  bern como, a declaragao de adequagao orgamentaria e
financeira estao contidos nos Anexos  I e 11,  consoante determinagao  insita no art.  16 da
Lei Complementar n° 101/o0.
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Art.4  a  -  Fica  ainda  a  Prefeitura  Municipal  de  Natuba  autorizada  a  realizar  as
modificae6es oriundas do referido cfedito especial na  LDO e PPA vigentes promovendo
a compatibilizagao da agao ora proposta.

Art.5  a  -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogando-se  as
disposig6es em contfario.

Gabinete do Prefeito do Municfpio de Natuba PB, 30 de novembro de 2021.
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ANEXO I

RELAT6RIO DE ESTllvIATIVA DO IMPACTO ORCAMENTARIO FINANCEIRO

(artigo 16,I, Lei Complementar n° 101/2000)

OBJETIVO DE DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir cfedito especial ao ongamento
vigente,  no valor de R$ 93.967,52 (noventa e tres nil novecentos e sessenta e sete
reais  e  cinquenta  e  dois  centavos),   para  atender  as  despesas  decorrentes  das
receitas oriundas da  Lei  Federal  n°  14.017,  de 29 de junho de 2020 e da  Lei  Federal n°
14.751, de 22 de julho de 2021.

DOTACAO ORCAMENTARIA:

®        02.140 Secretarja de Esportee cultura

Rubrica -13 392 20012068 Ag6es Emergenciais da Cultura-Lei Aldir Blanc

Elemento de Despesa

3350.41.99 -Contribuig6es

®

R$  12.000,00

3390.31.99 -Premiag6es culturais, Artisticas,  Cientifcas ...........,...... R$ 73.000,00

3390.36.99 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Fisica .............. R$    8.967,52

Fonte - 1993 Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc

Finalidade -Liquidaeao das despesas com ag6es para garantir uma renda emergencial
para trabalhadores da Cultura e manutengao dos espagos culturais durante o periodo de
pandemia do covid-19.

IMPACTO NO ORCAMENTO / 2021

Sem  reflexo,  pois  nao aumenta a despesa ja  prevista  no ongamento corrente,  uma vez
que  os  recursos  de  custeio  decorrefao  do  Excesso  de  Arrecadagao  apurado  para  o
corrente exercicio.

IMPACTO NO 0RCAMENTO / 2022

Sem   reflexo,   pois  a  despesa  emanada   desta   lei  ja  estafa   adequada  a   realidade
orcamenfaria futura.
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ANEX0 11

RELAT6Rio DE ESTIMATivA DO IMPACTO ORCAMENTARio FiNANeEiRO

(artigo 16,I, Lei Complementar n° 101/2000)

®
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OBJETIVO DE DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir cfedito especial ao ongamento
vigente,  no valor de R$ 93.967,52 (noventa e tres nil novecentos e sessenta e sete
reais  e  cinquenta  e  dois  centavos),   para  atender  as  despesas  decorrentes  das
receitas oriundas da  Lei  Federal n°  14.017,  de 29 de junho de 2020 e da  Lei  Federal n°
14.751, de 22 de julho de 2021.

FONTE DE CUSTEIO:

Cfedito   Especial   a   ser  aberto   na   LOAI2021   tendo  como  fonte  de   recursos
oriundos da  Lei  Federal  n°  14.017,  de 29 de junho de 2020 e da  Lei  Federal  n°  14.751,
de 22 de julho de 2021,  nomeada como Aldir Blanc.

Na qualidade de ordenadora de "despesas" do Municipio de Natuba, declaro, para
os efeitos do artigo  16,11  da  Lei  Complementar n°  101-Lei de  Responsabilidade  Fiscal,
que a  despesa  acima especificada  possui  adequagao ongamentaria  e financeira com  a
Lei  Orgamentaria  Anual,   em  razao  da  abertura  do  Cfedito  Especial   para  esse  fim
autorizado.

Gabinete do Prefeito do Municfpio de Natuba PB, 30 de novembro de 2021.
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