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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez
mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

MENSAGEM Nº 49/2021
EXPOSIÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO DECRETO N° 49/2021

Considerando o disposto no artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64 bem como
autorização contida na Lei Municipal n° 185/2020 (LOA), no artigo 7°, Inciso I, passamos a
apresentar a seguir as justificativas para Abertura de Créditos Suplementares por anulação de
dotação:
Conforme se observa no artigo 7° da LOA, existe autorização para abertura de créditos
suplementares por anulação parcial ou total das dotações no limite de 100% do orçamento.
Os recursos resultantes de anulações parciais das dotações estão indicados no decreto de
crédito suplementar, com a devida indicação do recurso. Ressalta-se que as dotações foram
anuladas parcialmente, não estando comprometidos os montantes anulados.
Em razão de incorreções no planejamento, com saldos insuficientes em algumas dotações,
bem como decorrente de variações de preços de mercado, os créditos conditos no citado decreto
visam suplementar dotações do orçamento.
Destarte, o crédito suplementar aberto mediante o presente decreto tem como finalidade
reforço do orçamento de acordo com autorização Legislativa contida na LOA.
Santa Rita de Cassia - Ba, 01 de Outubro de 2021

______________________________________
JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal

Barreiras/BA
01 de Outubro/2021
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