
PROJETO DE LEI N
0 
1.969/06, de 21 de novembro de 2006. 

 

 

 “Autoriza Suplementação de verbas no Orçamento Geral 

de 2.006  da Prefeitura Municipal de Goiatuba” 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, 
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do 

corrente exercício, durante sua execução, créditos adicionais suplementares, até o 

valor correspondente a 15% (quinze) por cento do montante total da despesa 

fixada para o exercício de 2.006, nos moldes da Lei Federal 4.320/64. 

 
Art.2º - Para cobertura dos créditos autorizados pelo artigo 

anterior, serão utilizadas anulações de dotações do próprio orçamento, não 
alterando seu valor total e excesso de arrecadação, se houver durante o exercício. 

 
Art. 3º - Os créditos adicionais suplementares serão indicados via 

Decreto. 
 
Art. 4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos vinte e um dias, do 

mês de novembro de dois mil e seis (21/11/2006). 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal de Goiatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

PROJETO DE LEI N
0 
1.969/06, de 21 de novembro de 2006. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

 

   Estamos encaminhando em anexo o projeto de lei que autoriza 

a suplementação de dotações do vigente orçamento, ao qual apresentamos as 

seguintes justificativas: 

 

   O orçamento do município é composto de várias centenas de 

dotações, o que as torna de valores insuficientes para todo o exercício, 

necessitando de tirar, às vezes, valores de algumas dotações para colocar em 

outras, o que é chamado na contabilidade de suplementação de dotações. 

 

   Somente com autorização prévia do Poder Legislativo 

poderemos dar condições de atendimento às necessidades básicas de nossa 

população, viabilizando os vários projetos de obras que pretendemos oferecer a 

nossa comunidade, além da manutenção do que já existe. 

 

   A persistir a situação atual, seremos obrigados, à praticamente 

parar a maioria dos setores de atendimento à nossa população, principalmente os 

setores de educação, saúde, transporte e outros essenciais à nossa coletividade. 

 

   Contamos desde já com o apoio dos nobres representantes de 

nossa comunidade, aprovando o presente projeto, com a maior urgência possível. 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal de Goiatuba. 


