
PÀT,, DOS FERROS
G(tÍnete do Prúeko

OFÍCIO N" 38T/2022 - GABINETE/PMPF

Pau dos FerroVRN,0l de dezembro de 2022.

Excelentissima Senhora
FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES
Presidente da Câmara Municipal
Pau dos Ferros/Rfl

Assunto: Envio de Projeto de ki.

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do pÍesente, para enüar pÍojeto de lei, que

Aurortza abertura de Cédüos Suplemenlares e ü oatrus providêncits, para apreciação e

vot fão.

Respeitosamenrc,

MARIANNA A NASCIMENTO

Rs$;^lnorn o?tJcld03J
@
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Pr€foituro do

PAI.'DOSFMROS
G(tin€te do PÍêfeito

RAZOES DO PROJETO

Excelentissima Senhora

FRANCISCA MACIRA AIRES NT,JI\TES

Presidente da Câmara Municipal

Pau dos Ferros/Rl\Í

Excelentíssimos Seúores Vereadores.

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

mais l0oá (dez por cento), destinado à suplementaçito de dotações orçamenúrias no

oÍçamento vigentÊ.

O referido pleito objetiva reforços de dotações orçamentiírias, para que possâmos

dar prosseguimentos aos serviços de natureza continuada Íais corlo pagamentos de

servidores públicos mrmicipais, aqúsição tle medicamentos, tÍansporte de estudantes,

aqú§çâo de combustíveis, merenda escolar, pagamentos da díüda bem como a manutenção

das atiüdades básicas municipais.

Os referidos projetos de lei, serão cobeÍos com Íecursos financeiros provenientes

do que dis@ o art. 43 da LÉi Federal n-" 4.32011964.

A iniciativa do referidos pmjeto de lei sâo exclusiva da Senhora Prefeita Municipal,

rrma vs2 que tata -se de maéria orçamentária

Os projetos de lei em exame dwem ser apreciados pela Câmara Muaicipal conforme

preconiza a Lei Orgânica Municipal.

A operaçâo de abertum de credito adicional suplementar eSiio previstos na ki
Federal no 4.3201«, de 17 de março de 1964, que esbtui normas gerais de direito

financeiro.

A propósito, rcz^ o aÍtigo 4l,I e II, da Lei Federal:

"AÍt. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I - STIPLEMENTARES, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

O dispositivo legal traoscrito conferc o deüdo supedfoeo para a
abertura de crédito adicionais suplementarÊs para o reforço de
orgamento em curso."
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J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis comentam sobre a ques?io,

definindo créditos suplemenlares:

'Quando os créditos orçarnentários, inclusive os créditos especiais, ab€Ítos e

aditados ao orçarnento anual, são ou se tomam insuficientes, a legislação autorizâ
a aber ra dê cÉditos suplementares."

Pelo visto, a doutrina mais abalizada e a legislação pertinente à matéria corrohram

a reaLizaqão da operação em exame, não havendo, portanto, qualquer óbice à sua efetivação,

desde que observadas as regras específicas inerentes aos procedimentos destâ natureza.

Prosseguindo em aniílise, segue abaixo alguns dispositivos legais tamb€m aplicáveis

ao caso em tela, senÍio vejarros:

'fut.43. A ab€rürra de creditos suplementarês e espociais depend€ da existência
de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa-"

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

projeto em exame, rrma vez que foram atendidas todas as exigências da legislação federal e

municipal pertinente à mat&ia

Pau dos f,'erros,01 de dezembro de 2O22.

MARIANNA Â NASCIMENTO
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PAI.' DOS FERROS
G(aÍnete do Prefeito

PROJETO DE LEI MTJNICIPAL N' 3NL

ÁUTORIZA ABERTURA DE

CRÉDITOS STJPLEMENTARES E

DÁ oUTRAs PRoWDÊNCIAS.

A PREtr'EITA MIIIICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, no uso ílâs atribuições que lhe

são conferidas pela Lei Orgâaica do Mrmicípio e demais legislações aplicráveis, faço saber que a

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

Art. 1". Fica o Poder Execuüvo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no percentual

de mais l0olo (dez por cento) sobre o montante da despesa fixada na tri Orçamentrária do corrcnte

exercício, destinado a atender despesas de natureza continuada

Art 2o. Os recursos necessírios à abertura de crédito suplementar, decorrerão de resultados e saldos

de dotações orçamentiíria na forma do que dispõe o art. 43 da Lei Federal n.' 4.32011964.

ArL 3'. Esta lei entrará em ügor 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 IDANASCIMENTO
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