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Emendas Modificativa e de Inclusao N° 002
PROJETO DE LEI N° 03712021- LDO - LEI OR<;AMENTARIA PARA 2022

Autor: Todos os Vereadores

1.1- Suplementaeao do seguinte projeto atividade, conforme abaixo: Aprovado por f\ a

~I

01 .00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA p~ nte01.01 - CAmara Municipal de Alto Araguaia

Programa: 0001- PROCESSO LEGISLATIVO

A~Ao Descrieao da A~Ao Produto Un. Medida Meta Valor Fonte

01.031.0001.2069 Manutencao da Camara Municipal
3.1.90 Despesa corrente Atividades UN 01 67.600,00 1.00 - Recursos Proprio
01.031.0001.2155 Manutencao da Atividade Parlamentar (Subsidio
3.3.90 e Verba Indenizat6ria) Atividades UN 01 212.400,00 1.00 - Recursos Proprio

Despesa corrente

TOTAL DAS SUPLEMENTA<;OES 280.000,00

1.2- Para dar cobertura na a~ao Suplementada sera anulada 0 seguinte valor abaixo:

03 .00 - SECRET ARIA DE ADMINISTRA<;AO
03.001 - Secreta ria de Administra~o

Programa: 0002 - APOIO ADMINSTRATIVO
A~Ao Descrieao da A~Ao Produto Un. Medida Meta Valor Fonte

04.122.0003.2080 Manutencao da Secretaria de Administracao
3.3.90 Despesa Corrente Atividades UM 01 -280.000,00 1.00 - Recursos Pr6prio

TOT AL DAS ANULA<;OES -280.000,00
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Alto Araguaia, 30 de junho de 2021.
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JUSTIFICATIV A PARA A EMENDA

Os autores da presente emenda, em comurn acordo, respeitada a harmonia entre os Poderes, entenderao pela presente alteracao

em razao da presente Lei Orcamentaria ser 0 norte da despesa publica, servindo como planejamento orcamentario do ano de 2022.

Como e do conhecimento de todos, Alto Araguaia - MT se encontra no caminho do progresso gracas aos esforcos do Poder

Executivo, em conjunto com 0 Poder Legislativo Municipal. Por tais razoes, ao mesmo tempo em que se verifica urn crescimento exponencial na

economia local, e de fundamental importancia a garantia financeira e orcamentaria dos entes publicos, de modo que se viabilize 0 funcionamento

e a conducao dos trabalhos nesta Casa de Leis, em apreciacao de materias de fundamental importancia para 0 Municipio.

Em razao das necessidades de reformas estruturais do predio da Camara municipal, bem como as obrigacoes para com encargos

financeiros e pessoal, privilegiando a valorizacao do funcionalismo publico, que tanto tern sido afetado, muitas vezes considerado, mesmo que

erroneamente, como urna classe que possui varies privilegios, tais falacias nao se aplicam aos servidores pertencentes ao quadro efetivo e

comissionado do Poder Legislativo local.

A pandemia privou-os de muitos direitos, sendo que em alguns casos ate suspendeu a possibilidade de concessao de beneficios

cujos direitos estao garantidos na lei municipal. Sendo assim, bem como pela necessidade de se realizar urna ampla reforma a ambito

administrativo do Poder Legislativo Municipal, necessita-se planejar neste momento as acoes para os anos seguintes, sendo que a alteracao do

valor mantem 0 Poder Legislativo no limite de seus direitos ao recebimento do duodecimo previsto na Constituicao Federal e demais legislacoes

aplicaveis a especie.

Ademais, em uma possivel "sobra" de valores nas contas do Poder Legislativo Municipal, os mesmos serao devidamente

devolvidos com as prestacoes de contas necessarias ao Poder Executivo, conforme determina a Lei.
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Por tais motivos, na espera por contar com 0 crescimento economico local, bem como pelo fato das alteracoes ora previstas

estarem de acordo com os limites constantes na Constituicao Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, e que propomos a presente emenda

para que seja apreciada e devidamente aprovada pelos respeitaveis edis do Poder Legislativo.

Diante do exposto, e dos beneficios que a presente emenda trara inclusive para 0 proximo exercicio financeiro, que propomos

a mesma, apos ter ouvido a equipe tecnica, feitas as alteracoes de acordo com 0 que determina 0 ordenamento juridico patrio, Assim, que seja a

presente apreciada, debatida e devidamente aprovada conforme determina 0 regimento intemo desta Casa de Leis.

Alto Araguaia, 30 de junho de 2021.
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