
Dispõe  sobre  a  abertura  de  crédito  adicional
especial  no  orçamento  do Serviço  Autônomo
de Água e Esgoto de Jaboticabal, exercício de
2019,  destinado  a  obras  de  construção  da
Estação de Tratamento de Água do Município.

Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no

orçamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, exercício

de 2019, um crédito adicional especial  de R$2.000.000,00 (dois milhões de

reais), destinado a obras de construção da Estação de Tratamento de Água do

Município – ETA, com a seguinte classificação orçamentária:

03.00.00 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal

03.01.00 – Divisão Técnica

17.512.0057.1.115 – Construção da Estação de Tratamento de Água

Natureza Especificação Vínculo Valor

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 04.110.00 R$2.000.000,00

Total do Crédito R$2.000.000,00

Art. 2º O valor do crédito que trata o artigo anterior será coberto
por  transferências  financeiras  da  Prefeitura  Municipal  de  Jaboticabal  de
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).
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Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajustes
necessários  que  decorrem  desta  Lei  no  Plano  Plurianual  do  Município  de
Jaboticabal para o período de 2018 a 2021, aprovado pela Lei nº 4.853, de 09
de agosto de 2017 e, nas Diretrizes Orçamentárias para 2019, aprovadas pela
Lei nº 4.944, de 09 de outubro de 2018.

Art  4º Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Jaboticabal, aos 08 de outubro de 2019.

 

JOSÉ CARLOS HORI

Prefeito Municipal
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

 Excelentíssimo Senhor Presidente:

 

            O  presente  Projeto  de  Lei  dispõe  sobre  a  abertura  de  um crédito

adicional  especial no orçamento de 2019, do Serviço Autônomo de Água e

Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de

reais), e tem a finalidade a criar dotação apropriada para registro de despesas

relativas a construção da ETA – Estação de Tratamento de Água, motivado por

apontamentos de laudos técnicos os quais relatam que a estrutura antiga da

ETA está comprometida, e também, pelo Ministério Público, pelo qual o SAAEJ

foi notificado a tomar providências inerentes a construção da nova ETA, haja

visto o péssimo estado de conservação da atual.

 

            O  crédito  criado  será  coberto  por  transferências  financeiras  da

Prefeitura Municipal de Jaboticabal.

            Assim,  solicita-se  autorização  legislativa  para  abertura  do  referido

crédito pela contadoria geral do Município, na Unidade Gestora 301 – SAAEJ,

em regime de urgência que o assunto requer.

            Atenciosamente.

            

 JOSÉ CARLOS HORI

Prefeito Municipal 
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº  346/2018



Prefe i tura  Munic ipa l  de  Jabot icabal   

 

 

OF.SEC. Nº 280/2019  

 

Jaboticabal, aos 08 de outubro de 2019. 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

 

  Pelo presente vimos solicitar que a tramitação do Projeto de Lei que 

dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, exercício de 2019, destinado a obras de 

construção da Estação de Tratamento de Água do Município, seja em regime de 

urgência, com fundamento no artigo 132 do Regimento dessa Casa, com dispensa das 

exigências regimentais, a fim de evitar prejuízos ou perda de sua oportunidade. 

 

  Na certeza de merecer a especial atenção de Vossa Excelência, 

subscrevemo-nos.  

 

  Atenciosamente,  

 

JOSÉ CARLOS HORI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

UILSON JOSÉ DE MIRANDA – PRETTO MIRANDA CABELEIREIR O 

DD. Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal/SP. 
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