
SINOP 
PREFEITURA 

   

REGIME DE 
URGÊNCIA 

PROJETO DE LEI N° 007/2019 
DATA: 	18 de fevereiro de 2019 
SÚMULA: Promove alterações no Plano Plurianual/PPA e na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias — LDO 2019 e autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial na estrutura da 
Lei Orçamentária Anual — L0A/2019 no valor de R$ 
17.109.994,05 (dezessete milhões, cento e nove mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), e 
dá outras providências. 

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE 
SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:  

Art.  10. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir o 
Programa "0033 - PARCERIAS ENTRE PODERES PÚBLICOS" nos Anexos I e  III  da Lei n° 
2496/2017 — PPA/ 2018-2021 e no Anexo "METAS E PRIORIDADES" da Lei n° 2595/2018 — 
Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO/2019, apensados como partes integrantes da presente Lei.  

Art.  2°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, conforme  art.  
41 da Lei n° 4.320/64, a abrir no orçamento do presente exercício, aprovado pela Lei n° 
2645/2018, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 17.109.994,05 (dezessete milhões, 
cento e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), destinados a atender 
despesas com a construção da nova sede do Fórum da Comarca de  Sinop,  suplementada e reduzida 
se necessário, nos termos do §1° do  art.  43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue: 

02 	 - GABINETE DO PREFEITO 
02.001.0.0 	 - GABINETE DO PREFEITO 
02.001.0.0.02.062.0033.1058- CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FÓRUM - SINOP 
4.4.90.00.00.00-0124055000 - Aplicações Diretas 	 R$ 	16.919.994,05 

- (dezesseis milhões e novecentos e dezenove mil e novecentos e 
noventa e quatro reais e cinco centavos) 

4.4.90.00.00.00-5100000000 - Aplicações Diretas 	 R$ 	190.000,00 
- (cento e noventa mil reais) 

TOTAL 	 R$ 	17.109.994,05 

Art.  3°. Para o cumprimento do artigo anterior serão utilizados os 
recursos provenientes de Convênio entre o Município de  Sinop  e o Estado de Mato Grosso, através 
do Tribunal de Justiça — TJMT, no montante de R$ 16.919.994,05 (dezesseis milhões e 
novecentos e dezenove mil e novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), nos termos do 
inciso II do §1° do  art.  43 da Lei Federal n° 4.320/64. 
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Parágrafo único. Para atender ao disposto no caput deste artigo, em 
conformidade ao inciso  III  do §1° do  art.  43 da Lei Federal n° 4.320/64, ficam parcialmente 
anuladas as seguintes Dotações Orçamentárias: 

02 
02.001.0.0 
02.001.0.0.04.122.0002.2010- 
4.4.90.00.00.00-5100000000 - 

- 
08 

08.001.0.0 
08.001.0.0.06.183.0010.1057- 
4.4.90.00.00.00.5100000000 - 

-  

GABINETE DO PREFEITO 
GABINETE DO PREFEITO 
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PRODEURBS 
Aplicações Diretas 	 R$ 	19.000,00 
(dezenove mil reais) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
URBANO 
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO 
Aplicações Diretas 	 R$ 	171.000,00 
(cento e setenta e um mil reais) 

TOTAL R$ 	190.000,00 

Art.  4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art.  5°. Ficam revogadas as disposições contrárias. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, 
ESTADO DE MATO GROSSO, 
EM, 18 de fevereiro de 2019. 

ROSANA MARTINELLI 
Prefeita Municipal 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 007/2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

É com elevada honra que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos Ilustres Vereadores 
dessa Egrégia Casa o Projeto de Lei em apenso que "Promove alterações no Plano 
Plurianual/PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO 2019 e autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial na estrutura da Lei Orçamentária Anual — LOA/2019 no valor de R$ 
17.109.994,05 (dezessete milhões, cento e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinco 
centavos), e dá outras providências.". 

A proposta em apreço requer autorização do Poder Legislativo para que o Executivo Municipal 
promova alterações em suas peças de planejamento orçamentário — PPA/LDO/LOA, com o fito de 
absorver as despesas atinentes à construção da nova sede do Fórum da Comarca de  Sinop.  Serão 
alterados os Anexos I e  III  do PPA e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias — LDO para a inclusão do "Programa 0033 — Parcerias Entre Poderes Públicos". 

Ao mesmo tempo, a matéria requer autorização para abertura de Crédito Adicional Especial na Lei 
Orçamentária Anual — LOA/2019 no valor de R$ 17.109.994,05 (dezessete milhões, cento e nove 
mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), dos quais R$ 190.000,00 (cento e 
noventa mil reais) refere-se à contrapartida da obra. Este é o montante parcial, compreendendo o 
estipulado para execução em 2019. 

O projeto de construção da nova sede do Fórum da Comarca de  Sinop  é uma parceria firmada 
entre o Poder Executivo Municipal e o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Tribunal de 
Justiça do Estado. O empreendimento será construído sobre um imóvel de aproximadamente 
40.000,00 m2  (quarenta mil metros quadrados), cuja obra engloba um projeto de 12.600 m2  (doze 
mil e seiscentos metros quadrados), num custo estimado de R$ 41.600.000,00 (quarenta e um 
milhões e seiscentos mil reais), repassados em duas parcelas anuais —2019/2020. 

O projeto contempla uma estrutura para 18 (dezoito) Varas, com expansão para até 36 (trinta e 
seis). O Auditório terá a capacidade para 127 (cento e vinte e sete) lugares e contará com um 
espaço de armazenamento de materiais apreendidos de aproximadamente 400,00 m2  (quatrocentos 
metros quadrados). A estrutura terá um estacionamento com capacidade para 513 (quinhentas e 
treze) vagas, além de um restaurante. 

São essas as considerações que faço, submetendo o presente Projeto de Lei para análise dos 
Excelentíssimos Vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação em 
regime de urgência, valendo-nos da oportunidade para reiterar os protestos da mais alta estima e 
apreço. 

Atencio 

ROSANA MARTINELLI 
Prefeita Munici s  al  
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