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CONVOCADA DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA DATA 

 

I -  PROCESSO CONCLUSO  

 

01 – Discussão única do Projeto de Lei nº 48/2020, da Prefeitura Municipal, autorizando o Poder Executivo a 

abrir créditos adicionais no orçamento vigente do Município para despesas relativas à folha de 

pagamento dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde e dá outras providências. 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 48/2020 
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no 

orçamento vigente do Município para despesas relativas 

à folha de pagamento dos servidores da Secretaria 

Municipal da Saúde e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Marília decreta: 

           Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no orçamento vigente 

do Município no valor de R$1.014.000,00 (um milhão e quatorze mil reais), para despesas relativas à folha de 

pagamento dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde, com recurso federal, conforme segue: 

 02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.09.00 – Secretaria Municipal da Saúde 

02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde 

3.1.90.16 – 10.301.0207.2.246 (Federal)...........................R$      20.000,00 

3.1.90.11 – 10.302.0207.2.247 (Federal)...........................R$    603.000,00 

3.1.90.16 – 10.302.0207.2.247 (Federal)...........................R$    301.000,00 

3.1.90.11 – 10.304.0207.2.249 (Federal)...........................R$      85.000,00 

3.1.90.16 – 10.304.0207.2.249 (Federal)...........................R$        1.000,00 

3.1.90.16 – 10.305.0207.2.250 (Federal)...........................R$        4.000,00 

TOTAL.............................................................................R$  1.014.000,00 
 

Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação 

parcial da seguinte dotação constante do orçamento vigente: 

 02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.09.00 – Secretaria Municipal da Saúde 

  02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde 

 3.3.90.39 – 10.302.0207.2.247 (Federal)............................R$    1.014.000,00 

TOTAL.............................................................................R$  1.014.000,00 
 

 Art. 2º.  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no orçamento 

vigente do Município no valor de R$1.471.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil reais), para 

despesas relativas à folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde, com recurso federal, 

conforme segue: 

 02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.09.00 – Secretaria Municipal da Saúde 

02.09.01 – Fundo Municipal da Saúde 

3.1.90.11 – 10.301.0207.2.246 (Federal)...........................R$ 1.130.000,00 

3.1.90.11 – 10.305.0207.2.250 (Federal)...........................R$    341.000,00 

TOTAL.............................................................................R$  1.471.000,00 

 

  Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação 

parcial das seguintes dotações constantes do orçamento vigente: 

  02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.09.00 – Secretaria Municipal da Saúde 

  02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde 

 3.3.90.39 – 10.302.0207.2.247 (Federal).....................R$       531.000,00 

                  02.10.00 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

  02.10.01 – Fundo Municipal da Assistência Social 

 4.4.90.51 – 08.244.0208.1.202 (Federal).....................R$       300.000,00 
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        02.10.00 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

  02.10.05 – Programas Habitacionais 

 4.4.90.52 – 08.244.0208.2.348 (Federal).....................R$       240.000,00 

         02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas 

  02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas 

 4.4.90.51 – 15.451.0213.1.230 (Federal).....................R$       400.000,00 

TOTAL......................................................................R$  1.471.000,00 

 
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado, ainda, relativamente à inclusão do crédito adicional 

especial de que trata esta Lei: 

 

I - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8158, de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre o 

Plano Plurianual do Município de Marília para o período de 2018 a 2021, em conformidade com o 

disposto no § 7º do artigo 7º da referida Lei; 

 

II - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8412, de 28 de junho de 2019, que estabelece as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. 

 

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 01 de junho de 2020. 

 

DANIEL ALONSO - Prefeito Municipal 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
 O projeto de lei que submetemos à apreciação dos Senhores Vereadores visa autorizar a 

abertura de créditos adicionais no orçamento vigente do Município, sendo um especial no valor de 

R$1.014.000,00 e um suplementar no valor de R$1.471.000,00. 

 Destinam-se exclusivamente a despesas relativas à folha de pagamento dos servidores da 

Secretaria Municipal da Saúde, com recursos federais. 

 Diante do exposto, solicitamos a aprovação com urgência. 

 Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 

 

Processo: Projeto de Lei nº 48/2020, da Prefeitura Municipal. 

Assunto: Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no orçamento vigente do Município para 

despesas relativas à folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde e dá outras 

providências. 

 

Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, matéria orçamentária, bem como a que 

autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções, é iniciativa exclusiva do Prefeito. 

Legislação maior ainda define que nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento 

de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para 

atender aos novos encargos, o que também se aplica para abertura de créditos. 

Esta situação é muito bem observada pelo Executivo, sendo que o valor do presente crédito 

será coberto com recursos provenientes da anulação parcial de dotações de diversas secretarias municipais. 

O artigo 3º do projeto e seus incisos autoriza, ainda, o Executivo a proceder alterações 

necessárias no Plano Plurianual do Município de Marília para o período de 2018 a 2021, bem como nas 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. 

Ante o exposto, no que compete analisar, somos favoráveis à aprovação do presente Projeto 

de Lei, deixando o mérito para apreciação dos Senhores Vereadores. 

S.C., em 1º de junho de 2020. 

José Luiz Queiroz 

Presidente 

João do Bar 

Cícero do Ceasa 

 


