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LEI: Nº 277/2006. 

DATA: 23 de Agosto de 2006  

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de crédito 

adicional suplementar em mais 10% (Dez por cento) do valor do orçamento 

vigente e dá outras providencias. 

 

 

 

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA , Prefeito Municipal  de Santa Carmem, Estado do 

Mato Grosso , no uso de suas atribuições legais, e atendendo ao disposto no artigo 42 e 43 da lei Federal 

4320/64, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Carmem aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º- Autoriza o Poder Executivo Municipal nos termos dos artigos 42, e 43 § 1º, 

inciso III da lei Federal 4320/64, a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 10% (dez por cento) do 

valor orçado, correspondendo ao montante de R$ 658.009,02 (Seiscentos e Cinqüenta e Oito Mil Nove Reais 

e Dois Centavos), além do já autorizado no artigo 4º, Inciso I e II da Lei Municipal 255/2005 de 16 de 

Dezembro de 2005. 

 

 

Art. 2º- Os Créditos autorizados no artigo 1º desta Lei, serão abertos através de Projetos 

de Leis ou Decretos específicos, indicando as unidades orçamentárias, os projetos e ou atividades, as 

naturezas de despesas, as fontes de recursos e os valores a serem alocados e reduzidos, utilizando-se como 

recurso a anulação parcial das dotações, com remanejamento de saldos orçamentários, entre diferentes 

categorias econômicas e órgãos. 

 



Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO 

Santa Carmem-MT 

Em, 23 de Agosto de 2006. 

 

 

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA 

Prefeito Municipal 



J U S T I F I C A T I V A 

 

 

A proposta orçamentária para o exercício vigente foi elaborada em setembro e aprovada em Dezembro de 

2005. 

 

Por mais que se prime pela elaboração do projeto no tocante a fixação de despesas, e muito difícil prever com 

extrema exatidão todos os custos a serem realizados no exercício subseqüente. 

 

Prevendo futuros imprevistos, normalmente fica autorizado na própria Lei Orçamentária um percentual para 

esses ajustes. 

 

Percentual este que nesta data encontra-se num montante de R$ 619.141,86 (Seiscentos e Dezenove Mil, 

Cento e Quarenta em Reais e Oitenta e Seis Centavos), correspondendo a 9,41% (Nove vírgula quarenta e um 

por cento), ou seja, quase totalizando o limite de 10% (dez por cento) autorizado na Lei Orçamentária Anual 

(Lei Municipal 255/2005). 

 

Prevendo que o referido projeto levará no mínimo uns 10 dias para ser analisado e julgado, devido aos prazos 

legais estabelecidos pelo Regimento Interno desta Casa; 

 

Prevendo ainda, que a administração precisará contar com o saldo existente para realizar os processos de 

despesas de necessidades básicas mantendo as atividades e projetos constantes do Orçamento aprovado pelo 

Poder Legislativo Municipal para o exercício 2006. 

 

Encaminhamos o projeto de Lei nº 020/2006, para análise e julgamento nos senhores vereadores 

representantes da sociedade Carmense, para que possamos dar continuidade aos serviços administrativos e de 

utilidade pública nas mais diversas áreas, principalmente saúde, educação, transporte, assistência e serviços 

urbanos e rurais. 

 

Certo da compreensão dos representantes desta Augusta Casa, sobre tudo parceiros na Administração do 

nosso Município, contamos com breve retorno relativo a este projeto, claro respeitando os prazos legais. 

 

Atenciosamente. 



 

Santa Carmem em 10 de Agosto de 2006. 

 

 

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA 

Prefeito Municipal 

 


