
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANIA
Minas Gerais - Brasil

Rua Cel. Antônio Faustino, 1.414, Centro                               Serrania-MG                                      CNPJ 06.059.118/0001-17
Tel (35) 3284-1563                                                                                       email: camaraserrania@camaraserrania.mg.gov.br

Serrania, 06 de fevereiro de 2019.

Ofício Nº 8/2019

Assunto: Solicitação Faz

Prezado Senhor

Solicito, com base na Lei Municipal nº 1400 de 28 de Novembro de 2018 e Lei Federal
4320/64, a emissão do Decreto para abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, para o
remanejamento e reforço de dotações no orçamento em execução.

As suplementações, anulações e alterações estão a seguir descritas:

Suplementar:

01.031.0001.2005 – Manter o pagamento de materiais de consumo,
serviços e pessoal

100.99 – Recursos Ordinários

3390.35.00 – Serviços de consultoria ......................................................R$
69.000,00

01.031.0001.2.128 -  Implantar escola do Legislativo

100.99 – Recursos Ordinários

3390.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica ...................R$
19.500,00

Total  suplementações
.............................................................................R$ 88.500,00

Anular: 

01.031.0001.2001 – Manter o pagamento de subsídios de vereadores e do
presidente da Câmara e demais despesas inerentes a execução.

100.99 – Recursos Ordinários
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3190.11.00 – Manter o pagamento de subsídios de vereadores e do
presidente ..........................................................................................................................................R$
20.000,00

01.031.0001.2.003 – Manter o pagamento de materiais de consumo,
serviços e pessoal civil para o funcionamento da secretaria da Câmara.

3390.14.00 – Manter o pagamento de matérias de consumo, serviços e
pessoal ........................................................................................................................................R$ 5.000,00

01.031.0001.2.005 - Manter o pagamento de materiais de consumo,
serviços e pessoal civil para o funcionamento Administrativo da Câmara.

3190.11.00 - Manter o pagamento de matérias de consumo, serviços e
pessoal ........................................................................................................................................R$ 25.000,00

01.031.0001.2005 - Manter o pagamento de materiais de consumo,
serviços e pessoal civil para o funcionamento Administrativo da Câmara.

3390.30.00 -  Manter o pagamento de matérias de consumo, serviços e
pessoal ........................................................................................................................................R$ 10.000,00

01.031.0001.2005 - Manter o pagamento de materiais de consumo,
serviços e pessoal civil para o funcionamento Administrativo da Câmara.

3390.36.00 - Manter o pagamento de matérias de consumo, serviços e
pessoal ........................................................................................................................................R$ 3.000,00

01.031.0001.1001 – Adquirir equipamentos, Móveis e utensílios para
desempenho das atividades da Câmara Municipal.

4490.52.00 – Adquirir equipamentos, móveis e utensílios para desempenho
.........................................................................................................................................R$ 15.000,00

01.031.0001.1.002 – Conclusão da Instalação da Câmaea Municipal 

4490.51.00 – Conclusão da instalação da Câmara Municipal
.........................................................................................................................................R$ 10.500,00

Total  anulações... .............................................................................R$
88.500,00

Contando com a compreensão por parte do chefe do executivo, colocamos à disposição
para esclarecimentos de qualquer ordem.
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Atenciosamente,

                        Teresinha de Souza Tavares
Presidente da Câmara

Exmo. Sr.
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
DD. Prefeito Municipal
Serrania-MG


