Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

Assis, 06 de setembro de 2018.

PROJETO DE LEI Nº 156/2018

Ofício DA nº 311/2018
Ao Excelentíssimo Senhor
VEREADOR EDUARDO DE CAMARGO NETO
Presidente da Câmara Municipal
Assis – SP
Assunto:

Encaminha Projeto de Lei nº 107/2018.

Senhor Presidente,

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e
deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o Projeto de Lei nº 107/2018, por
meio do qual o Poder Executivo solicita autorização para dar nova redação ao art. 6º
da Lei nº 6.393, de 20 de novembro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa
para o exercício de 2018, e dá outras providências, acompanhado da respectiva
exposição de motivos.
No ensejo reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores
protestos de alta consideração.
Atenciosamente,

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
(Projeto de Lei nº 107/2018)

Senhor Presidente,
Submetemos à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, o
incluso Projeto de Lei que visa obter autorização legislativa para dar nova redação ao
art. 6º da Lei nº 6.393 de 20 de novembro de 2017, que estima a receita e fixa a
despesa para o exercício de 2018, a fim de adequar os índices de abertura de créditos
adicionais suplementares por meio de decreto do Executivo.
Na forma em que se acha redigido o artigo 6º da Lei
Orçamentária anual, é permitida por meio de decreto a abertura de crédito adicional
suplementar hoje limitado a 10% do total das despesas fixadas para o orçamento
aprovado para ocorrer com despesas de pessoal e encargos sociais, e até o limite de
5% do total das demais despesas.
Assim, a presente propositura visa modificar o comando previsto
no artigo 6º, de forma que venha atender a realidade do Orçamento de 2018,
adequando os limites de 5% (cinco por cento) do total das despesas fixadas para
ocorrer com despesas de pessoal e encargos sociais, e o limite de 10% (dez por
cento) do total para as demais despesas.
Esclarece-que ao contrário do que ocorreu com a execução do
Orçamento de 2017, as despesas com pessoal previstas para o exercício de 2018
foram adequadas diante da média efetivamente concretizada por esta gestão.
Desta maneira, torna-se útil e providencial alterar o limite para
suportar as demais despesas, considerando que neste exercício, esta Administração
deparou-se com a necessidade de assumir a prestação de serviços do transporte
coletivo, e para tanto, contou com a adequação e remanejamento de recursos de
outras fontes do orçamento, sendo necessária para o encerramento do exercício,
pequenos ajustes para garantir a eficiência e a agilidade na gestão da máquina
administrativa.

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis – SP

PROJETO DE LEI Nº 156/2018 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL.
Para conferir o original, utilize um leitor QR Code ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/consultas/proposicao e informe o número 3574.

Ao Excelentíssimo Senhor
VEREADOR EDUARDO DE CAMARGO NETO
DD. Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Assis
Assis - SP
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DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo e Administração

Considerando o acima exposto e diante das razões que
fundamentam a apresentação desta propositura, encaminho por intermédio de Vossa
Excelência, o Projeto de Lei nº 107/2018, para apreciação e deliberação dos Senhores
Vereadores.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Assis, em 06 de setembro de 2018.
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PROJETO DE LEI Nº 107/2018
Dá nova redação ao art. 6º da Lei nº 6.393, de
20 de dezembro de 2017, que estima a receita e
fixa a despesa para o exercício de 2018, e dá
outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º-

O artigo 6º da Lei Municipal nº 6.393, de 20 de dezembro de 2017, passa a
ter a seguinte redação:
“Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição
Federal e Lei 4.320 de 17 de março de 1.964, a proceder à abertura de
créditos adicionais suplementares, durante o exercício, até o limite de 5%
(cinco por cento), do total das despesas fixadas para o orçamento aprovado
por essa Lei para ocorrer com Despesas de Pessoal e Encargos Sociais e,
até o limite de 10% (dez por cento), do total das despesas fixadas para o
orçamento aprovado por essa Lei para ocorrer com as demais despesas,
com recursos a que alude o artigo 43 da lei 4.320/64.

Art. 2º-

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Assis, em 06 de setembro de 2018.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
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