
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

1

PROJETO DE LEI EM Nº 024/2020

Revoga a Lei Municipal n° 8.710, de 15 de janeiro de 2020, em que autoriza
o Poder Executivo a abrir na Secretaria de Fazenda o crédito adicional
suplementar no montante de R$16.069,70 (dezesseis mil, sessenta e nove
reais e setenta centavos).

O Povo do Município de Divinópolis, por seus representantes
legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal n° 8.710, de 23 de abril
de 2004, em que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria de Fazenda
o crédito adicional suplementar no montante de R$16.069,70 (dezesseis mil,
sessenta e nove reais e setenta centavos).

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 04 de March de 2020.

Galileu Teixeira Machado
Prefeito Municipal

Wendel Santos de Oliveira
Procurador Geral do Município
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Ofício EM nº 032 / 2020
Em 4 de March de 2020.

Excelentíssimo Senhor
Rodrigo de Vasconcelos Kaboja
DD Presidente da Câmara Municipal
Divinópolis-MG

Excelentíssimo Senhor Presidente:

A presente proposição de lei que ora temos a elevada honra de encaminhar
a V. Exa. à fim de se submeter à apreciação e soberana deliberação dessa Colenda Casa
Legislativa, em que revoga a Lei Municipal n° 8.710, de 15 de janeiro de 2020, em que
autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria de Fazenda o crédito adicional suplementar
no montante de R$16.069,70 (dezesseis mil, sessenta e nove reais e setenta centavos).

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, a revogação da citada Lei Municipal se faz necessária
para correção do termo referente à abertura do crédito suplementar mencionado na
normativa, que deveria ser por meio do superávit financeiro ao invés de excesso de
arrecadação, conforme orientações da Gerência de Orçamento do Município de Divinópolis,
não ocasionando nenhum prejuízo em valor do orçamento vigente.

Por tal fato, também, foi solicitado através do Ofício EM nº 031/2020 a
retirada e a devolução do Projeto de Lei EM nº 016/2020.

Cumpre ressaltar que, posteriormente, será encaminhada a esta Nobre
Casa Legislativa Municipal, o projeto de Lei em que abrangerá os valores relacionados ao
superávit financeiro.

Assim sendo, rogamos, pois, a pronta atenção dessa Egrégia Casa
Legislativa, no sentido do exame e aprovação deste Projeto.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V. Exa. e seus ilustres pares,
os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Galileu Teixeira Machado
Prefeito Municipal


