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L E I N" 5.039 de 31 de agosto de 2021. 

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao 
orçamento físcal do Município, com recursos 
recebidos em decorrência do termo judicial de 
reparação de impactos socioeconómicos e 
socioambientais, em conformidade com o art. 17 
da Lei Estadual n" 23.751, de 30 de dezembro de 
2020, no valor total de R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais) e dá outras providências. 

O povo do Município de Alfenas, por seus representantes na Câmara Municipal, 
aprovou e eu. Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 

Art. r Em conformidade com o art. 17 da Lei n° 23.751, de 30 de dezembro de 
2020, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do 
Município de 2021 até o valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para atender às 
despesas previstas no Anexo Único desta Lei. 

Art. T Com vistas ao disposto no art. 1°, serão utilizados recursos provenientes 
do excesso de arrecadação da receita de Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres 
Socioambientais especificados no termo judicial de reparação de impactos socioeconómicos 
e socioambientais firmado nos autos do Processo de Mediação SEI n° 0122201-
59.2020.8.13.0000 perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - Cejusc 
- do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. ^ 

Art. 3° Fica autorizado o remanejamento de recursos entre os projetos, até o limite is! 
de 30% (trinta por cento) do valor previsto no art. 1°, observadas as regras previstas no termo § 
judicial de reparação a que se refere o art. 2°. i 

§ 1° Não oneram o limite estabelecido no caput as alterações na alocação prevista ^ 
entre ações, grupos e unidades orçamentárias, desde que não alterem a destinação dos recursos § 
atribuídos ao respectivo projeto previsto no Anexo Único desta Lei. ^ 

•»—I 

§ 2° Os recursos transferidos aos municípios serão depositados e geridos em conta ^ 
bancária específica a ser aberta pelo Poder Executivo estadual em nome do município, em '̂~> 
instituição financeira oficial, e, para cada município beneficiário, a transferência será feita da 
seguinte forma: 

I - de forma parcelada conforme os percentuais de: 

a) 40% (quarenta por cento) até 30 de agosto de 2021; 

b) 30% (trinta por cento) até 31 de janeiro de 2022; 
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c) 30% (trinta por cento) até 1° de julho de 2022; 

I I - as contas bancárias, os objetos da aplicação dos recursos e os valores a serem 
alocados em cada objeto deverão ser informados pelo município beneficiário ao membro do 
Ministério Público de sua comarca e ao Tribunal de Contas do Estado; 

I I I - após a transferência, caberá ao gestor municipal assegurar a destinação dos 
recursos disponíveis na conta bancária específica de que trata o inciso I , incluídos os 
rendimentos de aplicações financeiras, aos objetos informados nos termos do inciso I I , e a 
destinação para fim diverso ensejará a responsabilização do gestor, observado o disposto no 
inciso IV; 

IV - os saldos em conta eventualmente remanescentes após a realização dos 
objetos informados nos termos do inciso I I , incluídos os rendimentos de aplicações 
financeiras, poderão ser utilizados em objetos definidos nesta Lei de abertura de crédito 
adicional. 

§ 3° os recursos recebidos na forma do caput passarão a pertencer ao município 
beneficiário no ato da efetiva transferência financeira e deverão ser aplicados em despesas de 
capital, vedada, em qualquer caso, sua aplicação no pagamento de: 

I - despesas com pessoal e encargos sociais, relativas a ativos e inativos, e com 
pensionistas; 

I I - encargos referentes ao serviço da dívida; 

I I I - veículos leves, ônibus, micro-ônibus e caminhões, exceto caminhão 
compactador de lixo e caminhão-pipa; 

IV - despesas correntes em geral. 

Art. 4° A aplicação desta Lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da 
República de 1988 e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio 
de 2000. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Alfenas, 31 de agosto de 2021. 

L U I Z ANTÔNIoWsiLVA 
Prefeito Municipal 
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A N E X O ÚNICO 

Institucional Funcional -
programática 

Elemento Descrição Fonte Valor do crédito 

10.20 15.451.0018.1199 449051 Obras e 
instalações 

1168 R$ 5.000.000,00 

RS 5.000.000,00 

Alfenas, 31 de agosto de 2021. 

L U I Z ANTÔNIO DA"SIL1 
Prefeito Muhicipal 

Certifico e dou fé, que o referido 
documento foi publicado em 

, no átrio da Prefeitura 
Municipal, nos termos do art. 89 da 
Lei Orgânica do Município de 
Alfenas - MG. -ô^f^^ 


