
Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, P de março de 2021. 

Oficio n° 084/2021  

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Temos a satisfação de encaminhar à deliberação do Poder Legislativo o incluso 
projeto de lei que dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar Especial no valor total de R$ 
640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) e inclusão de dispositivos das Leis Financeiras do Município 
de Taquaritinga / SP. 

A matéria objetiva o repasse de recursos financeiros às entidades assistenciais 
de acordo com Termo Aditivo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Taquaritinga e as organizações 
participantes do Chamamento Público n° 01 SMDS-CMDCA/2020 (Conselho Municipal de Direito da 
Criança e do Adolescente). 

O projeto prevê ainda a prorrogação da habilitação de unidades de UTI adulto 
do tipo II da COVID-19, junto a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda 
Salvagni" de Taquaritinga, bem como a compra de equipamentos para unidade do Corpo de Bombeiros 
de nossa cidade. 

O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação das dotações 
próprias do orçamento vigente (PREFEITURA), nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964. 

No mesmo diploma, pede-se a competente autorização para se proceder a 
inclusão nas demais leis financeiras, no caso vertente a Lei n' 4.437, de 23 de agosto de 2017 que 
aprovou o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 e modificações ulteriores. 

Concomitantemente, também se estabelece autorização para se proceder a 
inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentária, n' 4.717, de 28 de setembro de 2020, aprovada para viger 
no exercido de 2021 e modificações ulteriores. 

Tratando-se de crédito especial de suma importância para a municipalidade, 
motivo pelo qual, solicitamos a apreciação da matéria em caráter urgente, previsto no art. 47 da LOM, 
seguida da unânime aprovação legislativa, antecipando desde já os nossos agradecimentos e renovadas 
expressões de estima. 

Va..... 
Prefeito Municipal 

Excetentissimo Senhor 
Marcos Aparecido Lourençano 
Presidente da Câmara Municipal de 
Taquaritinga/SP 
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