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MENSAGEM PROJETO N° 22/2018 

CARÁTER DE URGÊNCIA: URGENTISSIMO 

Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores: 

Tenho a honra de 
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submeter, a apreciação dess egrégia 

Câmara Municipal de Pontes Gestal, o Projeto de Lei que altera a redação da alínea "a" e 

do Art. 4° da Lei Orçamentária Anual de 2018 do Município de Pontes Gestal e artigos 11 e 

12 da Lei 1.325 de 22 de junho de 2017, que aprovou o orçamento do município para o 

exercício de 2018. 

O presente projeto se justifica pelo motivo de que o índice de 

autorização de 10% (dez por cento) consignado na Lei Orçamentária Anual, vem se 

mostrando insuficiente para atender às situações imprevistas verificadas na execução 

orçamentária de nossa administração. 

Cabe ressaltar que abertura de créditos suplementares via 

Decreto, visa dar discricionariedade ao Poder Executivo para reforçar dotações de áreas 

importantíssimas como folha de pagamento, encargos, educação, saúde, serviços urbanos, 

dentre outras, de forma rápida e eficaz, não prejudicando as metas fiscais tampouco o 

desenvolvimento das atividades inicialmente planejadas pelo ente público. 

Vale lembrar que o artigo 165, § 8° da Constituição Federal 

não estabelece o "limite" para a autorização de créditos suplementares. Vejamos: 

- A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho 

à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na 

proibição a autorização para abertura de créditos suplementares 

e contrafação de operações de crédito, ainda que por antecipação 

de receita, nos termos da lei." (g.n) 

Informamos que o percentual de abertura de créditos 

suplementares tratado no referido projeto de lei é utilizado exclusivamente para 
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complementar despesas já consignadas na LEI ORÇAMENTÁRIA, uma vez que para a 

criação de novas dotações, continuará o Poder Executivo remetendo Projetos de Leis para a 

apreciação deste Poder Legislativo, como sempre foi de costume. 

É importante ressaltar, que o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, a partir das fiscalizações do exercício de 2013, passou a aplicar o entendimento de 

que o percentual de até 20% estaria dentro dos padrões aceitáveis para autorização de 

suplementação através de decreto do Poder Executivo, considerando que o índice autorizado 

ao Governo do Estado é 17%. 

Por fim esclarecemos a que a aprovação da presente 

propositura, permitirá a este Poder Executivo, executar atendimento às demandas da 

população com maior agilidade, sem coMprometer o planejamento originalmente aprovado 

por esta Casa de Leis. 

Aprovei i) a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os 

protestos de elevada estima e consid /ação. 

NATANAEL BORGES DOS SANTOS 
Prefeito do Município de Pontes Gestal 
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PROJETO DE LEI N° 22, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Dá nova redação as alíneas "a" e "d" do Art. 40  da Lei Orçamentária Anual de 2018 do 
Município de Pontes Gestal e artigos 11 e 12 da Lei 1.325 de 22 de junho de 2017, de forma 
não cumulativa. • 

NATANAEL BORGES DOS SANTOS, Prefeito do 
Município de Pontes Gestal, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições quer lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município. FAZ SABER, que a Câmara Municipal de 
PONTES GESTAL, aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 

Art. 1.0  - A alínea "a" e "d" do Art. 4° da Lei N° 1.338 de 13 de novembro 
de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"a — Abrir no curso da execução orçamentária, créditos adicionais até o 
limite de 20% (vinte por cento) do orçamento da despesa, nos moldes do artigo 7° da Lei 
4.320/64". 

"d — Proceder à transposição, remanejarnentó 'e transferências entre 
órgãos orçamentários e categorias de programação, até o limite de 20% (vinte por cento) 
da despesa inicialmente fixada." 

Art. 2.° - O artigo 11 e 12 da Lei N° 1.325 de 22 de junho de 2017 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11 —Até o limite de 20% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder 
Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamento e transferências entre órgãos 
orçamentários e categorias de programação." 

"Art. 12 — Nos moldes do artigo 165, § 8° da Constituição e do artigo 7°, 1. 
da Lei 4.320/64, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 20% para abertura de 
créditos adicionais suplementares." 

Art. 30  - Esta Lei e trará em vigor na data de sua publicação, com seus 
efeitos retroativos a partir 11/12/2018, evogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municip 
dezembro do ano de dois mil e dezoi  

1 de Pon 
(17/12/20 

Gestal, aos dezessete dias do mês de 

NATANAEL B 1 ROES DOS SANTOS 
Prefeito do Município de Pontes Gestal 
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