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Pau dos Ferros/RN, l0 de janeiro de 2023

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ALVES BENTO
Presidente da Câmara Municipal
Pau dos Ferros/RN

Assunto : Urgência Especial.

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente, para enviar o Projeto de l.ei que

Dispõe sobre a abertara de crédiro especful e dá outras providêncios.

Solicitamos a tramitação deste feito em Rf,GIME DE URGÊNCIA ESPECIAL, na

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

de Pau dos Ferros (Resoluçâo n" 002Í2020).

Respeitosamente,

MARIANNA
PREFEITA

A NASCIMENTO

.w-w
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Excelentíssimo Senhor

JOSÉ ALVES BENTO

Presidente da Câmara Municipal

Pau dos Ferros/Rl{

Excelentissimos Seúores Vereadores,

Apresentamos a essa Augusta Casa Legislativa Mrmicipal o projeto de lei

municipal que auloriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 8ü600.000,00

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

LOA N' 1883n022 de 16 de dezembro de 2022, objetivando atender necessidades da

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

Lei.

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

orçamenüirios, também denominados créditos iniciais, os quais estarão distribuidos nos

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

vezes a Lei Orçamentii,ria Anual - LOA, tambem denominada Lei de Meios, nao Dreve a

realiz.acão de determinados disoôndios ou não dispõe de recursos suficientes para atendê-

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

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

Orçamento ou insuficientemente dotadas.

Assim, os créditos adicionais suplementares são instrumentos de ajustes

orçamentários, sendo "firndamentais para oferecer flexibilidade e permitir a

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

sihrações: conigir fathas da LO,\ mrdance de rumos das oolíticas oúbücas:variações de

preço de mercado de bens e serviços a serem adquiridos pelo govemo; e §!E$!b
emersenciris imorevbtrs.

No caso da materia ora apresentada o crédito suplementar proposto é "especial"
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em face do vigente ORÇAMENTO PROGRAMA - Lei Municipal - LOÀ N'

18A3n022 de 16 de dezembro de 2022, reivindicar de dotação para atender necessidades

administrativas imprevistas decorrentes de situação de a@uação orçarnentárias para o exercício

virgente para prover atraves de Mitál de Cmtato de G€s6o, urna oÍgani@o Social (O.S)

sqrcializeda em Sari.b poa *ender m Plano de Trabalho ern adamerto e srprir as necessidades de

alguns equipamentos pri,blicog a exerrplo do Csrto de Especialidades Medicas (CEM;, Unidades

Basicas de Saúde (uBS), C€nto Especializado &nlohgico (CEO) e a Sede da Secn*aria de Saude

conforme a tci Municipal N.' 1.86202 e dendendo a t ei Federal N."9.637 de 15 & maio de 1998.

Informo que a classificação da despesa e a fonte do recurso da abertura do credito

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

N." 4.320/1964.

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

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

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

(..) W - a transposiçõo, o remanejamenlo ou a translerência de recursos de uma

categoria de progronação para outra ou de um órgão para ourro, sem pnívia aurorizaçõo

legislativa

De acordo com o aÍigo 167. yI da Constituição Federal, este projeto de lei

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

Colenda Casa de Leis, autorize a abertura do cr&ito especial suplementar, remanejamento,

transposição e transferências de recursos de uma categoria econômica, unidade orçamentif ia

e fonte de recursos dentro do orçamento ügente.

Na certeza de merecermos toda a atençiío que certamente seá dispensada por Vossa

Excelência, reiteramos nossos pÍotestos da mais alta e consideração.

MARIANNA MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N" 3@4 T2O23

DISPÕE SOBRE A ABERTURÁ
DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ
OUTRAS PROWDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU IIOS ['ERROS/RN, usando de suas atribúções

legais, com fundamento 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:

ArL 1" - Fica o Poder Executivo aúorizado a abrir Credito Especial no valor de R$ 600.000,00

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

Discriminação Desdobramento Valor - R$

08.001 Secretaria Municipal de Saúde

l0 Saúde

2191 Implantação e Promoção do Centro das

Atiüdades de Especialidades Medicas

335041 Contribúções

I 5001002 75.000,00

Fonte t 6000000

Total 150.000,00

Desdobramento Valor - R§Discriminação

08.001 Secretaria Mrmicipal de Saúde

l0 Saúde

2194 Implantação e Promoção do Centro das

Atividades de Especialidades Odontológicas

(cEo)

335041 Contribüções

Fonte l s001002
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Fonte 16000000 75.000,00

Totrl 150.m0,00

Discriminaçlo Desdobremento Velor - R$

08.001 Secretaria Municipal de Saúde

l0 Saúde

2169 Apoio as Ações da Atenção Primaria em

Saride

33504t Contribú@s

Fonte 15001002 75.000,00

Fonte 16000000 75.m0,00

Totsl 150.m0,00

Discriminação Desdobremento Velor - R§

08.001

l0 Saúde

2163 Promoçâo e Funcionamento dos Serviços

Administrativos

33504r Contribúções

Fonte 15001002 150.000,00

Total 1il.000,00

AÉ. 2" - Constitui recursos para abertura deste crffito, os recursos pÍevistos no aÍt. 43, dâ Lei Federal

N..4_320/1964.

Art 3o - Esta Lei entra em ügor na data de sua publicação, rcvosadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos

de2023.

MÁRIANNA A NASCIME
Prefeita

REPROVAOO

úLpLr93

0R0 Arn
Elepnoveoo E

Plu dot

PreÍeitura Municipql de Pou dos Ferras - CNPJ: 08.14E.421/A@l -76 | Ay. Genúlio Yargos, 1323 - Cenfio

Secrctaria Municipal de Saude

Estado do Rio


