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S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D E  3 0 / 0 8 / 2 0 2 1  

 

CONVOCADA DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA DATA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I -  PROCESSO CONCLUSO  

 

01 – Discussão única do Projeto de Lei nº 140/2021, da Prefeitura Municipal, autorizando o Poder 

Executivo abrir créditos especiais no orçamento vigente do Município, no valor total de 

R$56.530,95, para custeio das manutenções de espaços culturais, empresas culturais, oficinas 

culturais, micro e pequenas empresas e cooperativas vinculadas à Secretaria Municipal da Cultura, 

com recurso Estadual e Federal. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROJETO DE LEI Nº 140/2021 

 

Autoriza o Poder Executivo abrir créditos adicionais 

especiais no orçamento vigente do Município, no valor total 

de R$56.530,95, para custeio das manutenções de espaços 

culturais, empresas culturais, oficinas culturais, micro e 

pequenas empresas e cooperativas vinculadas à Secretaria 

Municipal da Cultura, com recurso Estadual e Federal. 

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

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

vigente do Município no valor de R$18.880,95 (dezoito mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e cinco 

centavos), para o custeio de manutenções de espaços culturais, empresas culturais, micro e pequenas 

empresas, cooperativas vinculadas à Secretaria Municipal da Cultura, com recurso federal, decorrente da 

aprovação da Lei 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc de emergência Cultural, conforme segue: 

 

02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.08.00 – Secretaria Municipal da Cultura 

3.3.90.39 – 13.392.0227.2.242 (Federal) ....................................... R$ 18.880,95 

 

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

anulação parcial da seguinte dotação conforme previsto no Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 

4.320/1.964, abaixo descrito: 

                           

                             02 – Prefeitura Municipal de Marília          

         02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas              

                        3.3.90.39 – 15.451.0213.2.284 - 05.000.0000 ................................ R$ 18.880,95 

 

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

vigente do Município no valor de R$37.650,000 (trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais), para o 

custeio do Programa de oficinas culturais firmado com o Governo do Estado de São Paulo, vinculadas à 

Secretaria Municipal da Cultura, com recurso estadual: 

 

02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.08.00 – Secretaria Municipal da Cultura 

3.3.90.39 – 13.392.0227.2.242 (Estadual) ..................................... R$ 37.650,00 

 

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

anulação parcial da seguinte dotação conforme previsto no Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 

4.320/1.964, abaixo descrito: 
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                             02 – Prefeitura Municipal de Marília          

         02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas              

                        3.3.90.39 – 15.451.0213.2.284 - 02.000.0000 ................................ R$ 37.650,00 

 

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 8550, de 29 de junho de 2020, que estabelece as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 18 de agosto de 2021. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

O projeto de lei que ora submetemos à apreciação dessa Edilidade visa autorizar o 

Poder Executivo abrir créditos adicionais especiais no orçamento vigente do Município, no valor total de 

R$56.530,95, para custeio das manutenções de espaços culturais, empresas culturais, oficinas culturais, 

micro e pequenas empresas e cooperativas vinculadas à Secretaria Municipal da Cultura, com recurso 

Estadual e Federal. 

Quanto ao crédito adicional especial de que trata o artigo 1º (R$18.880,95), trata-se de 

recurso federal referente ao saldo residual do exercício de 2020, oriundo de transferência financeira da 

União realizada através da Lei nº 14.017/2020 Lei Aldir Blanc. 

Conforme dispõe o art. 14, parágrafo único e Art. 14-B da Lei Federal nº 14.150, de 

12 de maio de 2020, os municípios ficam autorizados a utilizar até 31 de dezembro de 2021 o saldo 

remanescente das contas que foram criadas para receber as transferências da União para gerir os recursos. 

Nesse sentido, considerando Comunicado nº 6/2021, publicado em 01/07/2021 - 

Diário Oficial da União, remetido pelo Ministério do Turismo/Secretaria Especial de Cultura, com 

orientações aos municípios em decorrência da publicação da Lei nº 14.150/2021, que definiu novos 

prazos para aplicação dos recursos, para realização de atividades culturais e para respectiva prestação de 

contas. Anexo Comunicado nº06/2021 da União e Lei nº14150/2021. 

Quanto ao crédito adicional especial de que trata o artigo 2º (R$37.650,00) trata-se de 

recurso estadual, referente ao Convênio 2017CV00006, processo SC/214847/2017, celebrado entre o 

Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura e o Município de 

Marília (Programas Oficinas Culturais).  O convênio tem por diretriz executar atividades de formação, 

iniciação e difusão cultural nas mais diversas áreas de manifestação artística cultural tendo como objetivo 

a formação de novos públicos a partir da prática e da vivência dos agentes culturais no âmbito do 

Programa Oficinas Culturais no Município, bem como a valorização do arte-educador como profissional 

que oportuniza ao indivíduo o acesso à arte como linguagem expressiva e forma de conhecimento. Anexo 

Termo de convênio 2017CV00006 e sua prorrogação. 

Diante do exposto, solicitamos a aprovação do projeto. 

Atenciosamente, 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 140/2021, de autoria do Prefeito Municipal. 

 

Assunto: Autoriza o Poder Executivo abrir créditos adicionais especiais no orçamento vigente do 

Município, no valor total de R$56.530,95, para custeio das manutenções de espaços culturais, empresas 
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culturais, oficinas culturais, micro e pequenas empresas e cooperativas vinculadas à Secretaria Municipal 

da Cultura, com recurso Estadual e Federal. 

 

O projeto de lei que estamos apreciando, de autoria Prefeito Municipal, autoriza o Poder 

Executivo abrir créditos adicionais especiais no orçamento vigente do Município, no valor total de 

R$56.530,95, para custeio das manutenções de espaços culturais, empresas culturais, oficinas culturais, 

micro e pequenas empresas e cooperativas vinculadas à Secretaria Municipal da Cultura, com recurso 

Estadual e Federal. 

O crédito adicional especial de que trata o artigo 1º (R$18.880,95), trata-se de recurso 

federal referente ao saldo residual do exercício de 2020, oriundo de transferência financeira da União 

realizada através da Lei nº 14.017/2020 Lei Aldir Blanc. 

Quanto ao crédito adicional especial de que trata o artigo 2º (R$37.650,00) trata-se de 

recurso estadual, referente ao Convênio 2017CV00006, processo SC/214847/2017, celebrado entre o 

Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura e o Município de 

Marília (Programas Oficinas Culturais. 

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. 

 O projeto também prevê a realização das adequações necessárias à Lei nº 8158, de 28 de 

novembro de 2017, que estabeleceu o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 e à Lei nº 8550, de 

29 de junho de 2020, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021.  

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 23 de agosto de 2021. 

 

Junior Moraes 

Presidente 

 

Dr. Elio Ajeka 

Marcos Custódio 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


