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PROJETO DE LEI N° 0112021/PMM/GAB 
Em, 20 aejaneiro oe 2021 

Dispõe sobi2 a abertura de Crédito 
Arfir inn ;~ i Pcr,-iQI nr flrr mrifr r4r 

Exercício de 2021 e da outras 
providências 

EDER AZEVEDO MAGALHÃES, Prefeito Municipa de Muaná, no uso de 
çiincz  frihiirp 	f 	hr cii 	 mri MtinirinI rbi Miin 	rrni 

.-.----..-. 

-
1  — 	...... -. 	 -- 	 -. 1--,-.  - 

sanciona a seguinte lei: 

Art. 10 
- Fica aberto no Orçariento de 2021, Crédito Adicional Especial. na  

Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB-Fundo de Desenvolvimento da 
Fdiiccr Rsira VInri7r* dn Mciistérin' nn mnntnt 	RS 774 916 1 

(duzentos e setenta e quatro mil - novecentos e dezesseis reais e trinta e um 
LCIILdVU), IIc2 bCUIIILC UULd(UC JI'dIIICIILiIId. 

16-Fundo Municipal de MDE e Valorização do Magistério 	1 R$ 274.916,31 
1601-Fundo de Manutencão do MDE e Valorizacão do Maaistério 1 R$ 274.916.31 

Mupn.irI r4Q Mfl 	 r1,. PMnuc+ár.,' 
- 	 - ... .- 	 ... 

12.361.0043.1015—Reforma e ou Ampliação e/ou Adequação de Escolas Municipais-
-
40% 

Elemento de
—F-- e 	 fliriminn 	 Fonte de 	Iinr P m RIR -  

Uepesa 	 - 	 - Recurso 	- - 

44.90.51.00 	Obras  Instalações 	 11150000 	274.916,31 
ValoTlemR$ 	274.916,31 

Art. 20  - Servirá para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo artigo anterior os 
e,sus definidos peo Artigo 43, irieis' i, ií ou iii, da Lei Federaí 4.320164, du 

como artigo 25, § 31  da Lei Federal n° 14.11312020. 

- fl Poder Executivo fic.a RiItnri7do i nrncede.r à readeotir.ão dos 
istrumentos de planejamento, (PPA/LDO), bem como apresentá - l os em 
audiênc ia puuIk 	juiiiu 	utiiiu de 'J!'dII'CIIU e Fli nanças u 

Municipal conforme determinação na Lei Complementar n.° 10 112000. 

Art 40  - Fica autorizario o Poder Executivo a suplementar a dotação de que trata 

o art. 1 0  até o limite de 50 01r do seu valor total. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIJANÁ 

Art. 50  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 
disposições em contrário 

Muaná (PA) 20 de janeiro de 2021 

Eder Azevedo Magalhães 
Prefeito Municipal de Muaná 

lvi "iO/-\EZlVl /-\L) NLJJI 1 Li DE Lt1 LI 1I202 1 

Senhor Presidente; 
St nhnrs Vrdnrs p 

Senhoras Vereadoras 

Saudamos os eminentes Parlamentares, oportunidade em que submetemos à 
elevada apreciação de Vossas Excelências, Projeto de Lei que autoriza a 
abertura de crédito adicional especial. 

-, .', 	.k,..4,s 	,.-s ,-i ,- 	D 	')7A fli ( Q 	f I r.  ¼.) crédito    Cl 	1 Cl L'Cl 1 LI.), 1 1 Li %lO IL)I U 	1 \'4) ..l 1. .1 1 Li, 1 LI U 	1 1 LIJ. 	setenta Cl quatro    
mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), em que tem seu 
objetivo maior, o cumprimento da Lei Federal n° 14.11312020 em seu artigo 25, 
§ 31  como se observa: 

Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de 
complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes 
forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de 
desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme 
disposto no art. 70 da Lei n°9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

,S 1° 

§ 20  ............. 

§ 30  Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos 
Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do 
§ 21  do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro 
qudrimesfre do exercício imediatamente subsequente, mediante 
abertura de crédito adicional. 
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Tal encaminhamento se dá em função do saldo financeiro remanescenfe do 
exercício de 2020, FUNDEB-40%, o qual será utilizado para manutenção de 
escolas da rede municipal de ensino. 

Assim sendo, solicitamos a apreciação e decorrente aprovação do anexo Projeto 
de Lei, em regime de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MUANÁ, PA, 20 de janeiro de 2021. 
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