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Pau dos FerroVRN, 0l de dezembro de 2022.

Ercelentíssime Scnhore

T.RANCISCA ITACIRA AIRES IYT]NES

Presidente da Câmara Municipal
Pau dos Ferros/Rl\

Assunto: Envio de Projeto de Lei.

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente, para enviar projeto de lei, que

Autoriza aberíara de Créditos Suplementores e dó oarras providêncios, para apreciação e

votação.

Respeitosamente,

MARIANNA A NASCIMENTO

Rffr&;.á<ot' o?tJe l&o$
@

Pre/eitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08. 148.421/0001-76 | Áy. Gettilio Yargas, I i23 - Centro

GdÍnete do Prefeho



PATIDOSFRROS
Gdinete do Prêfeito

Excelentíssima Senhora

FRANCISCA ITACIRA AIRES I\IUNES

Presidente da Câmera Municipal

Pau dos Ferros/RÀl

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Trata-se de propositura que dispõe sobre pedido de crédito adicional suplementar de

mais l0lo (dez por cento), destinado à suplementação de dotações orçamcntárias no

oÍçamento vigefi€.

O referido pleito objetiva reforços de dotações orçamenüáriâs, pam que possamos

dar prosseguimentos aos serviços de naÍureza continuada tais como pagamentos de

servidores públicos mmicipais, aquisição de medicaoentos, mÍsporte de eshrdates,

aqüsição de combustíveis, merenda escolar, pagamentos da dívida bem como a matrutenção

das atiüdades básicas mmicipais.

Os referidos pÍojetos de lei, serão cobertos com rêcuÍsos financEros provenientes

do que dis@ o aú 43 dalÃt Fderal n.o 4.3201196r'.

A iniciativa do referidos projeto de lei são exclusiva da Senhora Prefeita Municipal,

uma vez que tmtâ -se de mdéria orçpmentária

Os projetos de lei em exame devem ser apreciados pela Câmara Mmicipal conforme

preconiza a Lei Orgânica Municipal.

A operação de abertura de cÉdito adicional suplementar esiio previstos na ki
Federal n.o 4.320164., de 17 de março de 1964" que estatui normas gerais de direito

financeiro.

A proprisito, reza o artigo 41, I e II, da ki Federal:

"Art. 41. Os céditos adicionais classificam-se em:

I * SUPLEMENTARES, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

O dispositivo legal transcrito confere o devido supedâneo para a
abertura de cr&ito adicionais suplementares para o reforço de
orçamenlo em cuÍso."

Prefeitara Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.I48.421/0001-76 | Ay. Getúlio Vargas, 1323 - Centro

RAZÔES DO PROJETO



J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis comentam sobre a questiio,

definindo créditos suplementares:

"Quando os créditos orçamenutios, inclusive os créditos especiais, abertos e

aditados ao orçamento anual, são ou se tomam insuficientes, a legislação autorizÀ
a âbêrtura de cÉditos suplementares."

Pelo visto, a doutrina mais abalizarta s I lsgi5lação pertinente à matéria corroboram

a rcalização da operação em exame, nÍlo havendo, portánto, qualqueÍ óbice à sua efetivação,

desde que observadas as regrâs específicas inerentes aos procedimentos desta natureza.

Prosseguindo em análi5rs, siegus 3laixo alguns dispositivos legais também aplicáveis

ao caso em tel4 senão vejamos:

"Art. 43. A aberturâ de créditos suplementares e especiais depende da existência
de recursos disponíveis pam ocorrer à despesa e será prccedida de exposiÉo
justificativa."

Pau dos Ferros,0l de dezembro de 2O22.

A NASCIMENTOMARIAI\tNA
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Isto posto, não resta a menor dúvida de que inexiste qualquer óbice à aprovação do

projeto em exarre, uma vez que foram atendi.las todas as exigências da legislação federal e

municipal pertinente à matéria



PATI DOSFERROS
Gdinete do Prefeito

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N' TILL

AUTORIZA ÀBERTURA DE

CREDITOS STJPLEMENTARES E

DÁ ourRAs PRovrDÊNCrAS.

A PREFEITA MUMCIPAL DE PAU IX)S I'ERROS/RN, no uso das atribüções que lhe

são coúeridas pela tri Orgânica do Município e dernais legislações aplicríveis, faço saber que a

Câmara Municipal de Pau dos FerroVRN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1'. Fica o Poder Executivo autoriz"do a abrir rrm cÉdito adicional suplementar, no percentual

de mais I ff/o (dez por cento) sobre o montante da despesa fixada na l.ei Orçamentrí,ria do corrcnte

exercício, destinado a atender despesas de natureza continuada.

Art 2". Os recursos necessírios à abertura de credito suplementar, decorrerão de resultados e saldos

de dotações orçamentária na forma do que dispõe o art. 43 da lri Federal n.' 4.320119&.

Art 3'. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 0l de

dezembro de 2022.

MARIANNA A NASCIMENTO
ta

PAU FERRG

- *rsro mor^nr
Eepnovem En:pnoveoo

Pâu dor FoíÍo3/RN _/_/_
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