
PROJETO-DE-LEI  N
º 
1.910/05 – DE 26 DE SETEMBRO DE 2005. 

 

 

“Dispõe sobre suplementação no Orçamento Geral do 

Município” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu,  

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar em 

15% (quinze por cento) o orçamento geral do Município, para atender à 

insuficiência de dotações orçamentárias. 

 

Parágrafo Único – O percentual de que trata o presente artigo far-se-á mediante 

utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV do parágrafo 1º do Artigo 

43 da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1.964. 

Art. 2º- Relativamente à presente Lei, ficam também autorizadas as alterações, 

que se fizerem necessárias, no PPA e LDO. 

 

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

disposições em contrário. 

                    

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos vinte e seis 

dias do mês de setembro do ano dois mil e cinco (26/09/2005). 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Projeto nº 1.910/05, de 26 de setembro de 2005 

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, 

 

 

 

Ao Comentarem a Lei 4.320, de 17 de março de 1.964, J. Teixeira 

Machado Jr. e Heraldo Costa Reis afirmam que a idéia de orçamento acabou 

evoluindo para aliar-se à idéia de planejamento e programa. 

A experiência e o bom-senso nos asseguram que nenhum 

planejamento, nenhum programa, na prática, resulta imune a prováveis e possíveis 

alterações, Embora sejam instrumentos de que o administrador dispõe para 

equacionar o futuro em termos realísticos, esse realismo é bastante relativo. Nem 

sempre se pode prever com exatidão matemática o comportamento de receita e 

despesa, praticamente, com um ano de antecedência. Determinados ajustes 

acabam se tornando necessários por força das contingências. 

E’ a força dessas contingências que nos fazem solicitar autorização 

legislativa para suplementação de 15% no orçamento geral da Prefeitura, para que 

se possa atender à realidade atual, uma vez que o orçamento em vigor baseia-se 

em resolução com percentual do ICMS de 1.1497738, sendo que hoje está’ em 

vigor a resolução nº 0053 com percentual de 1.7495637. 

O parágrafo único do projeto, que ora apresentamos justifica 

legalmente esta nossa solicitação. 

Contando com a compreensão dos senhores vereadores, 

conscientes que são de como é difícil administrar e de como, freqüentemente, se 

tornam necessários o ajuste e adaptação de planejamentos e programas 

anteriormente elaborados, contamos com a aprovação do presente projeto e 

agradecemos. 

 

 

   

 

                      Marcelo Vercesi Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 


