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Mensagem nº 032, de 16 de setembro de 2022.  

 
À Sua Excelência o Senhor Vereador  
LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Conde  
Conde PB  
Memorando/Ofício Interno: 8.179/2022 
 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores,  

 

Servimo-nos do presente para remeter à apreciação desta casa legislativa o Projeto de 
Lei que dispõe sobre a lei, que tem por escopo autorizar a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para Dotação Orçamentária 
nele referida. 

Tais recursos se destinam a atender despesas a serem realizadas no Instituto de 
Previdência e Assistência do Município de Conde. 

O presente projeto tem por escopo atender o disposto nos artigos 41 e 42, da Lei Federal 
Nº 4.320 de 17 de março de 1.964, verbis:  

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:  
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação 
orçamentária; 
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica;  
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade 
pública.  
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados 
por lei e abertos por decreto executivo; 

 
Vale ressaltar que a destinação dos recursos será direcionada a execução de 

investimentos na aquisição de imóvel. 
 Na certeza de que a matéria, da mais alta relevância para a gestão da cidade, merecerá 

a melhor acolhida por parte de todos que fazem essa Casa Legislativa, passo a aguardar a sua 
aprovação. 

Renovo a Vossa Excelências e a seus ilustres pares, meus protestos de consideração e 
apreço. 
  

Atenciosamente,  

 

 

KARLA PIMENTEL 
PREFEITA DE CONDE 
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Projeto de Lei nº 031/2022 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A PROCEDER ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL DE 
NATUREZA ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 

A Prefeita Constitucional do Município de Conde, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso I, da Lei Orgânica do Município de 
Conde, Estado da Paraíba encaminha ao Poder Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder abertura de crédito 

adicional de natureza especial até o montante de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), 
para atendimento a despesa a serem realizadas no Instituto de Previdência e Assistência do 
Município de Conde. 

 
 §1° A destinação dos recursos de que trata o caput do artigo, serão direcionados a 

execução de investimentos na aquisição de imóvel. 
 § 2º Para atender a classificação funcional programática das despesas previstas 

nesta lei, o crédito especial de que trata o artigo primeiro, obedecerá a seguinte 
classificação: 

 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  01.00 – CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV 
FUNÇÃO – 09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL 
SUB FUNÇÃO: - 272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 
PROGRAMA: 0039 – APOIO E OPERAÇÕES ESPECIAIS DO IPAM 
PROJETO ATIVIDADE: 1014 –AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.61.01 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
FONTE DE RECURSOS: 800 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM 
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 
VALOR:  R$ 180.000,00 

 
Art. 2º - Para atendimento da aplicação desta Lei fica o Poder Executivo autorizado a 

utilizar como fonte de recursos necessários para abertura do Crédito Adicional Especial o 
produto de anulações de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento 
financiadas com recursos ordinários, ou ainda o superavit financeiro do exercício anterior e 
ou o produto do excesso de arrecadação apurado no exercício segundo as prescrições contidas 
nos incisos  I, II e III, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal N° 4.320/64 

 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Conde, em 16 de setembro de 2022. 
 
 

     
  KARLA PIMENTEL 

    PREFEITA DE CONDE 
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