
EMENDA MODIFICATIVA 005/2019 

 
Ao Projeto de Lei n.º 033, de 30 de setembro de 
2019, que “Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício 
Financeiro de 2019 e autoriza o Executivo abrir 
Crédito Suplementar por superávit financeiro”. 

 
AUTOR: Vereador JOSÉ PETRÍLIO GUIMARÃES BORGES – PL 

 

                              A Câmara Municipal de Alto Garças-MT, com fundamento 

no artigo 17, inciso II da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, 

combinados com os artigos 140, 141, § 3º e § 4º da Resolução 01/1992, 

(Regimento Interno), faz saber que aprovou a seguinte emenda ao Projeto de 

Lei n.º 033, de 30 de setembro de 2019:  

 

Art. 1º – Fica alterada o artigo 1º do Projeto de Lei n.º 033, de 30 de setembro 

de 2019, que passa a tramitar/vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º - Fica autorizado a incluir na Lei n.º 1.129/2017 e alterações, que 

trata o Plano Plurianual para o período de 2018/2021, o crédito 

suplementar na dotação, conforme discriminação no artigo 3º.” 

 

Art. 2º – Fica alterada o artigo 2º do Projeto de Lei n.º 033, de 30 de setembro 

de 2019, que passa a tramitar/vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º - Fica autorizado a incluir na Lei n. º 1.156/2018 e alterações, que 

trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2019, o 

crédito suplementar, conforme discriminação no artigo 3º.” 

 

Art. 3º – Fica alterada o artigo 3º do Projeto de Lei n.º 033, de 30 de setembro 

de 2019, que passa a tramitar/vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º - Fica autorizado a incluir na Lei n. º 1.157/2018 e alterações, que 

trata a Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2019, conforme 

discriminação no artigo 3º, e abrir um crédito suplementar por superávit 

financeiro no valor de R$ 905.696,16 (novecentos e cinco mil, seiscentos e 

noventa e seis reais e dezesseis centavos), que serão destinados para a 

extensão de rede e iluminação elétrica, prioritariamente no Bairro Padre 



Cícero Romão Batista, e depois, serão desdobrados tais extensões de rede 

de iluminação elétrica para outros bairros.  

 

05 – Secretaria Municipal e Infraestrutura e Obras 

02 – Departamento de Serviços Públicos 

25.752.0004.1.073 – Extensão de Rede de Iluminação Elétrica 

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações.......................................R$ 905.696,19 

17 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – 

COSIP 

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .......................................... R$ 905.696,19 

 
 

Art. 4º - Esta Lei/Emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo o 

Gestor Público antes da sanção e publicação fazer as alterações, em 

conformidade com as emendas supra.  

 
Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha) – Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 21 de 
outubro de 2019.  
 
 
 
 

JOSÉ PETRILIO GUIMARÃES BORGES 

Vereador – PL 


