PREFEITUILA, MUNICIPAL DE BARRA LONGA
I{ua lvlatias Bariosa, 40, Centro, CEP. 35447-000 - Barrtr Longa/MG
Fone: (31) 3817 -5289 / e-rnail: culturabl2O19@gmail.com
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"Autoriza a abertura de crédito adicional,

-\Lã
CÂftâA,RA MUNIcIPAL.
DE BARRA

003

modalidade especial e dá outras providências".

LONGA

Podel Executivo Municipal, no uso de suas atribuiçÕes e na foma da Lei, encanrinha o seguinte Plojeto

de Lei à Cdrnala Municipal.

Árt. l"-

Fica aLrtorizada a abefiura

(g

crédito aclicional, rnodalidade especial junto ao orçamento do

IVhrnicípio de Barla Longa, exercicio financeiro

cle

2022,

to valor total

de R$ 6.000,00 (Seis mil reais),

con lofl ne (leÍalhârnento:

23.695.140.2.0 I 66- 'Iransfer'. Assor. Circuito Turístico Montanlras e Fé
335041

Art. 2"

- ContribuiçÕes..................

Par-a acobertar a âbeftul'a

..

R§

6.000,00

do cledito adicional, modalidade especial, constante do arrigo lo desta

Lei serão utilizados os recursos previstos no §1" do anigo 43 da Lei Federal 4.320164, mediante anulação
parcial das segtrintes lulrricas:
2-i.695.340.2.0 I 66- Transf. Assoc. Circuito Turístico Serra de Minas

335041-ContribLrições..................
Art.

3.o Fica o

Executivo Municipal autolizado

.. R$12.000,00

a:

I'- Suplementar os valores estabelecidos no afi. lo desta Lei âté o limite estabelecido pela Lei Orgamerrtária
Arrual do exercício financeiro de 2022;

ll -

Realizal adequação no plano plurianual de investime to (Lei do PPA) e a Lei de Direh'izes

Orçairentária, visando adequação tlo.crédito autorizado pol esta Lei;

III - Promover

a alteração e/ou a inclusão de lonte e clestinação de recursos (DR) r'elativos aos créditos

aclicior)âis autorizacloi pol esta

Lei.

.

Alt. 4o- Esta lei entlar'á err vigor na data de
Brrlla Lorrga. 37 clc.januiro de

sLra

pLrblicação.

l0ll
Fernando José Calneiro Magalhães

Prefeito Municipal
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PREFETTI:R{ §'IUNICIPAL DE BARRA LONGA
Rua N{atias Barbosa, 40, Centro, CEP. i5447-000 - Barra Longa,N'lG
Fone: (-1 1 ) 3877-5289 I e-r'nail: criltui'abl2019@gmail.conr
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CARACTERTZAçÃO DA DESPESA:

Órgão responsável pela despesa: PreÍeitura Municipal de Barra Longa
Objeto da despesa: Repasse a Associaçáo Circuito Turístico

Valor da despesa: R$ 6.000,00
Fonte do recurso: Municipal
Dotação orçamentária: 23.695-340.2.0166

-

335041

DECLARAÇAO

II-

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORçAMENTÁRIA FINANCEIRA:

Declaro, para fins de cumprimento do disposto, que a despesa supramencionada tem
dotação específica e suficiênte, estando adequada orçamêntária e financeiramente
com a Lei Orçamentária Anual e compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Barra Longa, 27 de janeiro de2O22.

José Carneiro Magalhães
Prêfêíto Municipal

,1.

coMrssÃo qE LEGTSLAcÃo. JUSTIÇA E REDAÇÃO
-1,
COMISSÃO DE FINANCAS. ORCAMENTO E TOMADA DE CONTAS

HISTóRICO: De iniciativa do Executivo Municipal, vem a exame destas
Comissões o projeto de,lei em epÍgrafe que 'Autoriza a aberlura de Crédito
Suplementar/Especial para adesão ao Circuito Turístico Montanhas e Fé."

PARECER: Nos termos,,paLei 4.320, de 17 de março de 1964, que institui
normas gerais de Dirêito Financeiro para elaboiação e controle dos
Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal, são condições básicas para

se abrir Créditos

Especiais ou

Suplementares: a prévia autorização legislativa e a indicação de recursos.
..

A autorização legislativâlpara abertura de créditos suplementares pode ser
dada até determinada importância, fixada diretamente na própria lei de meios,
pois não pode haver créditos ilimitados. A fixação pode ser feita em valor
absoluto ou em percentual sobre o total do Orçamento aprovado ou outro
parâmetro qualquer.

O escopo do projeto é a determinação específica por critério de separação
concatenada orçamentária para os recursos do indicados no art.

1o

do projeto.

O projeto em exame foi elaborado nos exatos termos da Lei no 4.320, que foi
hospedada integralmente pela Constituição da República.

CONCLUSÃO: Diante do exposto, estas comissões manifestam-se pela
aprovação da matéria do ponto de vista da legalidade, financeiro e
orçamentário, remetendo ao Plenário a decisão no tocante ao mérito.
Eis o parecer, sub censura

Sala das Sessôes da Câmara Municipal de Barra Longa, '1 5 de fevereiro de
2022.

2/"#

ág*/'*L

PREFEITTIRA MUNICIPAL DD BARRA LONGA
Rua Matias Barbos4 40, Centro, CEP. 35447-000 - Barral-nrga/MG
Fone: (31) 38'17 -5289 / e-mail: culturabD0l9@gmail.com

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI No\2022

Exmo.

Senhor Presidente, Lucinei do Rosário Canuto

Em anexo encaminho o Projeto de Lei Municip at l*fiCIfi 2}22queautoriza a
abertura de crédito adicional, modalidade especial e dá outras providências

Prefeitura Municipal de Barra Longa, 27 de janeiro de 2022.

Ferna

Garneiro Magalhães
Prefeito Municipal
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PREFEITIIRA LTUNTCIPAL DE BARRA LONGA
Rua N'[atias Barbosa, 40. Certtro, CEP. 35447-000 - Barra Longa/l\'[G
F-one: (3 I ) 3 8 77-5289 / e-rnail : culturabl20 t 9@gmail. com

EXPOSTÇÃODE MOT|VOS.

Senhores Vereadores,
Senhora Vereadora,
Exmo. Sr. Presidente,
LUCINEI DO ROSÁRIO CANUTO

Venho através do prêsentê encaminhar proposição de lei anexa dispondo
sobre a abertura de crédito adicional, modalidade especial, relativo à eobertura de
gastos com transferência a Assodaçâo Circuito Turístico.
Registramos que a proposta do Executivo Municipal se justifica a migração do
município de Bana Longa da Regiáo Turística do Circuito Serras de Minas para a
Regiâo Turística do Circuito Montanhas e Fé uma vez que o município se caracteriza
pelo turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura, turismo gastronÔmico, turismo
cultural e turismo religioso e possui maior afinidade cultural e turística com a região de
abrangência do Circuito Montanhas e Fé, conforme pressupõê a legislação vigente.
Sendo ainda importante ressaltar o fator econômico, tendo em vista que o valor dos
repasses anuais à Associaçâo do Circuito Turístico Montanhas e Fé é menor que ao
Circuito Serras de Minas. Contudo, as ações, plano de trabalho e projetos deste
circuito estão alinhadas com o interesse do município de Barra Longa.
Ressaltamos ainda que no dia 20 de novembro de 2021 foi publicada no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais o resultado do processo de certificaçâo dos
municípios mineiros na PolÍtica de Regionalização do Turismo do Estado, tendo sido
aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo a certificaçáo do Município
de Barra Longa como integrante da região cuja lnstância de Governança Regional do
Turismo é a Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé.

Esperamos a aprovação da proposição de
consiste no incentivo ao turismo no nosso município.

lei anexa, tendo em vista que

Atenciosamente,

Magalhães
refeito Municipal

