
 
PROJETO DE LEI: Nº 010 DE 12 DE MARÇO DE 2013. 
  
  

“Dispõe sobre a  abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 

R$ 28.810,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e dez reais) no 

orçamento 2013, e dá outras providências.” 

 

CRISTOVÃO MASSON , Prefeito Municipal de Nova Olímpia, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, atendendo o 

disposto nos artigos 166, § 4º e 167 inciso VI da Constituição Federal, 

combinado com os artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal 4320/64, faz saber a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º  - Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no 

Valor de R$ 28.810,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e dez reais), no Orçamento 

vigente do Município de Nova Olímpia-MT, criando a seguinte dotação 

orçamentária e respectiva natureza de despesa: 

ÓRGÃO: 06 Secretaria Municipal de Saúde 

UNIDADE: 060.02 Fundo Municipal de Saúde 

FUNÇÃO: 10 Saúde 

SUBFUNÇÃO: 301 Atenção Básica 

PROGRAMA: 0011 Atenção Básica 

PROJ/ATIV: 1623 Construção da Academia da Saúde 

 
NATUREZA DE DESPESA 
 

 

44.90.51.00.00 Obras e Instalações 



Fonte  202 Recursos de Convênios e 
Programas da Saúde 

28.810,00 

  

TOTALIZANDO  28.810,00

 

Artigo 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior utiliza-se 

dos recursos determinados pelo artigo 43, §1º, incisos III da Lei Federal 

4320/64, autorizando a suplementação da nova dotação orçamentária por 

anulação parcial ou total de dotações no valor de R$ 28.810,00 (Vinte e oito 

mil, oitocentos e dez), anulando parcialmente as seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE: 060.02 Fundo Municipal de Saúde 

FUNÇÃO: 10 Saúde 

SUBFUNÇÃO: 303 Suporte profilático e terapêutico 

PROGRAMA: 0012 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar 

PROJ/ATIV: 1616 Reforma do Centro de Reabilitação 

 

NATUREZA DE DESPESA 

 

 

44.90.51.00.00 Obras e Instalações 28.810,00 

Fonte 201 Recursos da Saúde 15% 28.810,00 

   

TOTALIZANDO             R$  28.810,00 

 

 



Artigo 3º - Autoriza alteração na Lei Municipal 961/2012 (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias/2013), incluindo no anexo de metas e prioridades 

para o exercício de 2013, a dotação orçamentária com classificação funcional 

programática criada no artigo 1º desta Lei, inserindo a ação nº 1.623- 

Construção da Academia da Saúde , Nº 0011 – Atenção Básica. 

 

Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

revogada as disposições em contrário. 

 

 Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, aos 12 de  março de 2013. 

 

 

 

CRISTÓVÃO MASSON  

Prefeito Municipal 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 010/201 3 

 
 Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores 
Vereadores da Casa de Leis do Município de Nova Olímpia. 
 

Considerando a habilitação do município de Nova Olímpia - MT, para 

recebimento de recursos do Fundo Nacional de Saúde dentro do programa de 

“Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde”, instituído pela 

Portaria/MS 719, de 07 de abril de 2011 do Ministério da Saúde, 

posteriormente regulamentada pela Portaria/MS nº 1.401, de 15 de julho de 

2011;   

 

Considerando a contemplação de recursos ser na modalidade 

ampliada no valor de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), nos termos 

do artigo 3º inciso III, da Portaria/MS 1.401/2011; 

 

Considerando o vencedor da Tomada de Preços nº 11/2012, ter 

oferecido o valor de R$ 149.802,18 (Cento e quarenta e nove mil, oitocentos 

e dois reais e dezoito centavos), valor este homologado e contratado nos 

termos do Contrato Administrativo nº 17/2012, para a edificação da Academia 

da Saúde, acarretando uma sobra de recursos da ordem de R$ 30.197,82 

(trinta mil cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos); 

 

Considerando a necessidade de ampliação de metas e quantitativo de 

metas já existentes no projeto inicial, nos termos do Parecer Técnico e 

Planilha orçamentária de Aditivo, devidamente assinados e fundamentados 

por engenheiro civil qualificado e cadastrado no CREA-MT (com cópia 

Anexa); 

 

Considerando ter sido meta para o exercício 2013, pois os pareceres 

supracitados são datados de 21 de fevereiro de 2013; 



 

Faz – se necessária a adequação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício 2013 (Lei Municipal nº 961/2012), bem como inserção da 

dotação na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2013 (Lei Municipal nº 

968/2012), a fim de efetivar a edificação da Academia da Saúde, bem como 

potencializar os recursos disponibilizados ao município pelo Fundo Nacional 

de Saúde/Ministério da Saúde; 

 
Certo de ter esclarecido e justificado o presente projeto, aguardamos a 

manifestação desta Augusta Casa de Leis e a tramitação deste, de acordo 

com as regras do processo legislativo inerente a matéria proposta. 

 

Atenciosamente 

 

Nova Olímpia-MT, em 12 de Março de 2013. 

 

CRISTÓVÃO MASSON 

Prefeito Municipal 


