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PROJETO DE LEI Nº 19/2021 

 

Convalida e homologa crédito adicional extraordinário 
aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2021 em 
decorrência da situação de Calamidade Pública, 
Decreto n.º 089, de 28 de maio de 2021. 

 

Art. 1º- Fica convalidado e homologado integralmente o crédito 

adicional extraordinário aberto e incorporados ao orçamento do ano de 2021, 

Lei Municipal nº 7.335/2020, de 16 de dezembro de 2020, no valor de R$ 

480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), através do Decreto Municipal n.º 

089, de 28 de maio de 2021, conforme Ofício GAB nº 323-01/2021. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos ao dia 28 de maio de 2021. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 30 de junho de 2021. 

 

 

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 19/2021 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores. 

É com satisfação que saudamos Vossas Excelências e ao mesmo 

tempo, apresentamos Projeto de Lei que homologa os Decretos Municipais que 

abriram créditos adicionais extraordinários no orçamento do ano de 2021. 

Diante a situação de Calamidade Pública do Município, foi 

expedido o Decreto Municipal n.º 089, de 28 de maio de 2021, abrindo créditos 

adicionais extraordinários no orçamento do ano de 2021, Lei Municipal nº 

7.335/2020, de 16 de dezembro de 2020, no valor de 480.000,00 (quatrocentos 

e oitenta mil reais). 

A abertura do referido crédito extraordinário foi utilizada para 

financiar leitos de UTI, para atendimento exclusivo ao COVID-19, sendo 

repassados integralmente ao Hospital de Estrela, consoante Portaria GM/MS nº 

1059/21. 

Por força do art. 62 da Constituição Federal e art. 154, § 3º da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, compete ao legislativo a 

homologação dos Decretos, no prazo de 30 dias. 

Assim, após a análise formal do Decreto em questão estamos 

encaminhando o presente Projeto de Lei, para homologação pelo Colendo 

Plenário dos referidos Decretos, nos termos da legislação vigente. 

Saudações,  

 

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. 
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