
Prefêituro de

PAI.'DOSFERROS
Gctcinete do Prefeito

OFÍCIO N" OO4/2023 - GABINETE/PMPF

Pau dos FerroslRN, l0 de janeiro de2023.

Excelentíssimo Senhor
JOSE ALVES BENTO
Presidente da Câmara Municipal
Pau dos Ferros/Rll

Assunto: Urgência Especial

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente, pilâ enviar o Projeto de Lei que

Dispõe sobre a abertura de crédiÍo especful e dú outros providências.

Solicitamos atramitação deste feito em REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL, na

forma do aÉ.81r I c/c art.82, ambos do Regimento Interno da augusta Câmara Municipal

de Pau dos Ferros (Resolução n" 0A212020).

Respeitosamente,

MARIAI\NA NASCIMENTO
PREFEITA

W
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PÀI',DOSMROS
ft)inete do Prefeito

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ ALVES BENTO

Presidente da Câmara Municipal

Peu dos Ferros/Rl§

Excelentíssimos Seúores Vereadores,

Apresentarnos a essa Augusta Casa Legislativa Municipal o projeto de lei

municipal que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de RS 600.000,00

(seicentos mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA - Lei Municipal -

LOA N' 188312022 de 16 de dezembro de 2022, objetivando atender necessidades da

Secretaria de Saúde - SESAU, CONFORME desdobramento descriminado no projeto de

lÉi.

A lei orçamentária anual, quando da sua aprovação, estabelece créditos

orçamentários, tambem denominados creditos iniciais, os quais estaáo distribuídos nos

programas de trabalhos que compõem o Orçamento ProgramaMunicipal. Ocorre que muitas

vezes a Lei Orçamentiíria Anual - LOA, também denominada Lei de Meios, nao preve a

realizacão de determinados dispêndios ou não dispôe de recursos suficientes pam atendê-

los no exato momento ern que deveriam ser efetuados. Com isso ocorre, adota-se o

mecanismo de créditos suplementares que são autorizações de despesas não previstas no

Orçamento ou insufi cientemente dotadas.

No caso da matéria ora apresentada o crédito suplementar ial"
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Assim, os créditos adicionais suplementares são instrumentos de ajustes

orçamentários, sendo "firndamentais para oferecer flexibilidade e permitir a

operacionalidade de qualquer sistema orçamentitio" e que visam a atender as seguintes

situações: conigir falhas da LOA mldanca de rumor des po[ticas oúblicasl variações de

preço de mercado de bens e serviços a sercm adquiridos pelo govemo; e siturcões

emcruenciri§ imprevbtrs.



em face do vigente ORÇALENTO PROGRAMA Lei Municipal - LOA N'

188312022 de 16 de dezembro de2022, reivindicar de dotação para atender necessidades

administrativas imprevistas decorrentes de situação de adequação orçamentrárias para o exercício

virgente para pÍover ataves de Edital de Contato de Gestão, urna Organização Social (O.S)

eqpecializada emr Saudg para atender m Plano de Trabalho em ardameirto e sufir as necessidades de

alguns equipamentos púlicoq a exemplo do Cento de Especialidda Medicas (CEM), Unidades

Basicas de Satde (UBS), Cenüo Especializalo Odonúológico (CEO) e a Sede da Secretaria de Saúde

conforme a ki Municipal N.o 1.f162f2022, e atendendo a tri Federal N." 9.637 de 15 de maio de 1998.

lnformo que a classificação da despesa e a fonte do recurso da abeúura do crédito

especial suplementar poderá ser realizada, na forma como determina o art.43 da Lei Federal

N." 4.320/1964.

Informo também que a Lei Orçamentiíria Atual não autoriza a abertura de créditos

dentro da mesma categoria econômica, sendo vedada a transposição e o remanejamento,

conforme dispõe o artigo 167,Yl da Constituição Federal, conforme transcrito:

Arí 167. São vedados:

(..) W - a transposição, o remanejamento ou a transferência de tecursos de uma

categoria de progromtção para outra ou de um órgão para outro, sem prévio autorização

legislativa

De acordo com o artigo 167. YI da Constituição Federal, este projeto de lei

possibilitara a abertura de créditos suplementares, portanto faz-se necessário que esta

Colenda Casa de Leis, autorize aaberfrtrado crédito especial suplementar, remanejamento,

transposição e transferências de recursos de uma categoria econômic4 unidade orçamentiária

e fonte de recursos dentro do orçamento vigente.

Na certeza de merecermos toda a atenção que certamente será dispensada por Vossa

Excelênci4 reiteramos nossos protestos da mais altae consideração.

Pau dos Ferros, l0 dejaneiro de2022.

MARIANNA NASCIMENTO
PREFEITA
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PÀI,, DOS FERROS

PROJETO DE LEI MTJNICIPAL N' lOO4 t2023

otspõr soBRE A ABERTURA
DE CREDITO ESPTCT,II S OÁ
Ourn cs PnowoÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PÀU DOS FERROS/RN, usando de suas atribúções

legais, com firndaÍnento no disposto no art.43, e seus panígrafos, da Lei Federal N." 4.320, de l7 de

março 1964, faz saber que a Câmara Municipal de Pau dos FerroVRN aprovou e ela sanciona a

seguinte Lei:

Art. 1" - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 600.000,00

(seiscentos mil reais), destinado as seguintes dotações orçamentiírias, conforme discriminação:

Discriminação Desdobramento Valor - R$

08.001 Secretaria Municipal de Saúde

l0

2191 Implantação e Promoção do Centro das

Atividades de Especialidades Medicas

335041 Contribúções

Fonte 15001002 75.000,00

Fonte 16000000 75.000,00

Total 150.000,00

Discriminação Desdobramento Valor - R$

Secretaria Mrmicipal de Saúde

l0 Saúde

2194 Implantação e Promoção do Centro das

Atividades de Especial idades Odontológicas

(cEo)

335041 Contribuições

Fonte 15001002
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Fonte 16000000 75.000,00

Total 150.000,00

Discriminação Desdobramento Valor - R$

08.001 Secretaria Municipal de Saúde

10 Saúde

2169 Apoio as Ações da Atenção Primaria em

Saúde

335041 Contribuições

Fonte 15001002 75.000,00

Fonte 16000000 75.000,00

Total

Discriminação Desdobramento Valor - R$

08.001

10 Saúde

2163

33504r Contribuições

Fonte 15001002

Total 150.000,00

Art. 2'- Constitui recwsos para abertura deste crédito, os recursos pÍeüstos no art. 43, da tri Federal

N." 4.320/1964.

ArL 3" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contnírio.

Cabinete da Prefeita Municipal de Pau dos F Estado do Rio Grande do Norte, em 10 de janeiro

de 2023.

DA NASCIMENTO
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150.000,00

Secretaria Municipal de Saúde

Promoção e Funcionamento dos Serviços

Administrativos

150.000,00

MARIAI\{NA


