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PROJETO DE LEI Nº 017-01/2021 
   

 
Altera a Lei Municipal nº 7.335, de 16 de dezembro 
de 2020, Lei Orçamentária Anual. 
  

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no 
Orçamento 2021, Lei Municipal nº 7.335, de 16 de dezembro de 2020, no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), classificados sob as seguintes rubricas orçamentárias: 
 

Órgão .......: 3 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 
 

Unidade .....: 1 SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
 

4.122.0003.2012 - MANUTENÇÃO SEC. ADMINISTRAÇÃO E R.HUMANO 
 

344903900000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 10.000,00 
 

344903000000000000 Material de consumo R$ 20.000,00 
 

TOTAL R$ 30.000,00 
  

Art. 2º Servirão de cobertura aos aludidos créditos do art. 1º os recursos oriundos 
da seguinte alteração orçamentária: 

I. Superávit existente na conta corrente n° 12.300-5, Banco do Brasil, 
agência de Estrela, cujo recurso é Alienação de Ativos (1068), no valor de 
30.000,00; 

   
TOTAL R$ 30.000,00 

  
 

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

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de fevereiro de 2021. 
  

 
Elmar André Schneider 

    Prefeito de Estrela 
  

Registre-se e publique-se. 

Roberto Arenhart 

Secretário da Administração 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Visto da Contabilidade 

___________________ 

 
Data: ___/_____/20___ 

 

Visto da Assessoria Jurídica 

____________________ 

 

Data: ___/_____/20___ 
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Estrela, 22 de fevereiro de 2021. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 017-01/2021 
 
 
 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
 

Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 017-
01/2021, que altera a Lei Municipal nº 7.335, de 16 de dezembro de 2020, Lei 
Orçamentária Anual. 
 A presente proposta visa abertura de crédito especial na 
Secretaria da Administração para despesas com material de consumo e outros serviços 
de pessoa jurídica, utilizando recursos de alienação de ativos. Cabe informar que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 44, veda a aplicação da receita de capital 
derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o 
financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de 
previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, sendo assim os recursos 
sugeridos não poderão ser utilizados em outras demandas a não ser as de despesas de 
capital (despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização 
de obras). 
 A abertura do crédito possibilitará a reforma de parte do 
prédio da Polar para instalação do Almoxarifado Central, gerando uma economia 
somente no ano de 2021 de R$ 33.144,21 (trinta e três mil, cento e quarenta e quatro 
reais e vinte e um centavos) e até o final de 2024 uma economia no valor de R$ 
165.697,65 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta 
e cinco centavos). 
 Investiremos no patrimônio do Município, tendo um local 
amplo e adequado para instalação do Almoxarifado Central e deixaremos de gastar um 
alto valor com aluguel. 
 Além da reforma citada possibilitará algumas melhorias na 
estrutura interna da Prefeitura. 
 Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei, ficando no 
aguardo da apreciação e posterior emissão de Parecer. 

 

Atenciosamente, 
 

Elmar André Schneider 
 Prefeito de Estrela 

 

 

 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 

 


