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ESTADO DE SAO PAULO 

JardinOpolis, 18 de janeiro de 2021, 

Senhor Presidente, e 
Senhores Vereadores: 

- 	Serve o presente, pare encaminhar o incluso Projeto de Lei, que "DISPOE SOBRE ABERTURA DE 
CREDITO ESPECIAL NA LEI ORAMENTARIA N°. 4611, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019". 

A presente abertura de crédito eospecial objetiva a abertura do fiche especifica COVD-19, corn côdigo 
de aplicaçâo 0312 e fonte 05, conforme deterrninação do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO. 

Conforme solicitaçao da Secretaria Municipal da SaUde (oficio anexo) referidas aberturas de crédito 
especial tern a seguinte finalidade: 

1. Atender despesas de horas de clinica médica na ordern de R$ 1.505.000,00 corn o Serviço de 
Pronto Atendimento (PA2 —ATENDIMENTOS COVID-19). 

2. Atender despesas nos serviços de recepçao, portaria no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e 
dez mil reels), corn 0 Serviço de Pronto Atendirnento (PA2 - ATENDIMENTOS COVID-1 9). 

Referidas despesas seriam incialmente atendidas corn recursos proprios do Municipio, porern existem 
recursos enviados so Municipio pelo Governo Federal que podem supiir referidas despesas, recursos asses advindos da 
Lei complementar n °  173 e qua so encontram disponive4s conforme extratos bancáiios em anexo. 

Portanto os recursos utilizados pare as aberturas constantes do Projeto são: 

- Saldo exercicio anterior da conta bancaria n°. 27.424-0, agenda 2211-x, Banco do Brasil S/A., na 
ordern de R$ 141.787,03 (cento e quarenta e urn mil, setecentos e oitenta e sete reais e três centavos). Esciarecernos quo 
a respectiva conta em 31/12/2020 apresentava o saldo financeiro conforme extrato bancério na ordem de R$ 460.887,03, 
ocorre que, no Projeto de Lei n o. 002/21, enviado a esta nobre Casa de Leis, foi utilizado a irnportancia de R$ 31 9.100,00, 
restando o saldo, excluldo a rernuneraçao do exercicio atual na ordem de R$ 141.787,03, valor esse quo estarnos 
requerendo pare devida ulilizaçao. 

2— Parte do saldo exercicio anterior (31/12/2020) da conta bancéria ri°. 27.425-9, agéncia 2211 -x, Banco 
do Brasil S/A., na ordern de R$ 1.673.212,97 (urn milhao, seiscentos e setenta e tres mil, duzentos e doze reais e noventa 
e sete centavos). 

Informamos que 0 saldo da conta bancária referents so item 2 ern 31/12/2020 e de R$ 4.337.860,34 

onde estamos inicialmente nos utilizando de R$ 1.673.212,97, restando urn saldo rernanescente na ordern de R$ 
2.664.647,37. 

A Lei Complernentar n° 173 de 27 de maio de 2020 foi criada pelo Govemo Federal para atenuar Os 

impactos financeiros causados pale pandernia, dando discricionariedade ao executivo na aplicacào dos recursos 
recebidos. 

Informarnos qua futuros projetos serão enviados a essa nobre Casa de Leis pare abertura de outras 
fichas referente so combate a pandemia. 

Por ser rnatéria de alta irnportância pare 0 rnunicipio, submetemos_ a apreciaçao de Vossas 
Excelencias, a presents rnatéria, pedindo qua a rnesrna seja apreciada e votada em SESSAO EXTRAORDINARIA, na 
qual fica desdejá, polo presents, solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade pare renovar a Vossa Exceléncia e dernais nobres Vereadores, os 
nossos rnais sinceros protestos de estim hnsideraçao e apreço. 

Municipal 

A SUA EXCELENCIA 
SENHOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS-SP. 


