
Lei nº 434 de 28 de fevereiro de 2005.

“Reconhece a  d ívida  do Município  de  Monte  Car lo ,  
r e l a t i v a  a o  e x e r c í c i o  f i n a n c e i r o  d e  2 0 0 4 ,  n ã o  
empenhada no exercíc io  de  competência ,  autor iza  a  
abe r tu ra  de  um Créd i to  Ad ic iona l  Sup lemen ta r  no  
orçamento de 2005 e dá outras providências”.   

O Prefeito Municipal de Monte Carlo,  Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e ele sanciona seguinte  lei: 

A r t .  1 º .  Fica reconhecida a  dívida do Município de Monte Carlo,  relat iva ao 
Exercício Financeiro de 2004, não empenhada no Exercício de Competência, no valor total 
de R$ 175.502,24 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e vinte e quatro 
centavos),a qual será paga no Exercício Financeiro de 2005, de acordos coma s normas e 
critérios estabelecidos por esta lei:

Art. 2º. A dívida a que se refere o Artigo 1º desta lei, será paga e regatada, mediante 
a obediência de ordem cronológica de exigibilidade, de acordo com a capacidade financeira 
do Município, priorizando as despesas que caracterizam , verbas de caráter alimentar, da 
seguinte forma:



I. 13º salário dos Servidores Públicos Municipais, relativo ao exercício financeiro de 
2004, devido no mês de dezembro de 2004, no valor de R$ 1.589,61 (um mil 
quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos);

II. folha de pagamento dos Servidores Públicos Municipais,  relativo ao mês de 
Dezembro de 2004, no valor de R$ 102.802,46 (cento e dois mil, oitocentos e dois 
reais e quarenta e seis centavos);

III. dívida com a Empresa de Centrais  Elétr icas  do Estado de Santa  Catar ina –
CELESC, relativas as faturas ou tarifas de energia elétrica do Exercício Financeiro 
de 2004, no valor de R$ 29.179,65 (vinte e nove mil, cento e setenta e nove reais  
e sessenta e cinco centavos);

IV. dívida com a Empresa Betha Sistemas Ltda., referentes ao Exercício Financeiro de 
2004, no valor de R$ 2.726,66 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e 
seis centavos);

V. dívida coma Empresa Brasil Telecom, referentes as tarifas telefônicas do Exercício 
Financeiro de 2004, apuradas até o dia 31 de dezembro de 2004, no valor de R$ 
6.881,78 (seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e e setenta e oito centavos);

VI. dívida com a Empresa Embratel, referentes as tarifas telefônicas do Exercício 
Financeiro de 2004, vencida em 10 de novembro de 2004, no valor de R$ 4,87 
(quatro reais e oitenta e sete centavos);

VII. d´vida com a Empresa Tim Telesc Celular, referentes as tarifas telefônicas do 
Exercício Financeiro de 2004, pertinentes ao mês de agosto de 2004, no valor de 
R$ 647,21 (seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos);

VIII. dívida relativa a contribuições devidas a Associação dos Municípios do Planalto 
de Santa Catarina – AMPLASC, pertinentes aos Exercícios Financeiros de 2003 e 
2004, no valor de R$ 31.670,00 (Trinta e um mil, seiscentos e setenta reais).

Art. 3º. Fica o Prefeito Municipal de Monte Carlo, autorizado a promover através da 
expedição de Decreto Executivo,  abertura de um Crédito Adicional Suplementar no 
orçamento Geral do Município, aprovado pra o Exercício Financeiro de 2005, no valor total 
de R$ 175.502,24 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e vinte e quatro 
centavos), destinado ao pagamento das despesas ou dívidas relacionadas e  especificadas no 
Artigo 2º desta lei, na seguinte dotação orçamentária:

Ó R G Ã O 04. SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA  
                                                                 MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01. SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA 
                                                               MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE 2.005. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA 
                                                                      FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 – DESPESAS DOS 
                                                           EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 175.502,24

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO......................................................R$ 175.502,24



Art. 4º. Para a abertura do Crédito Adicional Suplementar, especificado no Artigo 
3º desta Lei, fica autorizado o Prefeito Municipal, anular proporcionalmente no valor de R$ 
175.502,24 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e vinte e quatro centavos), 
as seguintes dotações orçamentárias: 

Ó R G Ã O 03.SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE 2003. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  
                                                                                 DA ADMINISTRAÇÃO

ELEMNTO DESPESA 4.4.90.51.00.00.00.00.0080- OBRAS E 
                                                                                 INSTALAÇÕES

............................................................................. R$ 90.000,00

Ó R G Ã O 09.SECRETARIA DE TRANSPORTES,  
                                                                            OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE TRANSPORTES, 
           OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROJETO/ATIVIDADE 2013. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
                                                                         DE TRANPOSTES, OBRAS E SERVIÇOS         

                     PÚBLICOS

ELEMENTO DESPESA 3.1.90.11.00.00.00.00.0080. VENCIMENTOS 
                                                                                    E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL 

                               CIVIL   R$ 175.502,24

TOTAL DAS ANULAÇÕES..........................................................................R$ 175.502,24

Art.5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Monte Carlo, 28 de fevereiro de 2005.

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
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