
 
PROJETO DE LEI N.º 021 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014. 

 
 

“QUE DISPÕE  SOBRE  AUMENTO DA  ALÍQUOTA PARA 

ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES”. 

 
 

CRISTÓVÃO MASSON, Prefeito Municipal de Nova Olímpia, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e atendendo ao 

disposto no artigo 42 e 43 da lei Federal 4320/64, combinado com o artigo 167 da 

Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

Olímpia aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 

créditos adicionais suplementares em mais 8% (oito por cento) das despesas 

fixadas para o orçamento municipal do corrente exercício, nos termos dos artigos  

7º e  43º  da Lei Federal n.º 4.320/64. 

Art. 2º- Os Créditos autorizados no artigo 1º desta Lei serão 

abertos nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, utilizando-se como recurso a 

anulação parcial das dotações, com remanejamento de saldos orçamentários, 

entre diferentes categorias econômicas e órgãos. 

 
Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas às disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Olímpia – MT, aos vinte e 

nove dias do mês de outubro de 2014. 

 
 

CRISTÓVÃO MASSON 
Prefeito Municipal 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º  021/2014. 
 
 
    

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores 

Vereadores, da Casa de Leis do Município de Nova Olímpia. 

 
 

Na Lei Municipal 1010 de 24 de Dezembro de 2013, foram 

autorizados no artigo 4º §1º uma alíquota de 30% (trinta por cento) de 

remanejamento de saldos, atualmente faltando apenas um mês para término da 

execução orçamentária, o percentual utilizado é de 27,39% de abertura de 

créditos por suplementares por anulação parcial de dotações e por excesso de 

arrecadação, dos Poderes Executivo e Legislativo. 

 

Portanto faltam apenas 2,61% que correspondem a R$ 1.150.767,79 

(hum milhão, cento e cinqüenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta 

e nove centavos), sendo insuficiente para o fechamento do exercício; 

 

Considerando os lançamentos realizados no mês de outubro/2014, 

quando os remanejamentos foram da ordem de R$ 1.022.576,00 (hum milhão, 

vinte e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais), até a presente data, observa-

se que se faz necessário o fechamento das folhas de pagamento e seus encargos 

de contribuições previdenciárias dos meses de outubro, novembro e 

dezembro/2014; 

Logo as abertura de créditos adicionais suplementares em mais 8 % 

(oito por cento) fixados para o orçamento municipal do corrente exercício, nos 

termos do artigo 7º e 43º da Lei Federal 4.320/64, são essenciais para a 

realização das movimentações de despesas necessárias ao encerramento do 

exercício; 



Os quais irão cobrir despesas insuficientemente dotadas no 

orçamento, principalmente com folha de pagamento de pessoal e encargos 

sociais; e com a manutenção das despesas de custeio, sendo material de 

consumo e serviços de terceiros para realização dos serviços públicos nas áreas 

de saúde, educação, serviços sócio-assistenciais e iluminação pública, dentre 

outros serviços essenciais ofertados aos munícipes. 

 

Para a existência legal dessas possibilidades, encaminha-se para esta 

Egrégia Câmara de Leis, objetivando estudo e aprovação do presente Projeto de 

Lei, contando com a acolhida sempre dispensada pelos nobres representantes da 

sociedade de Nova Olímpia. 

 

Nova Olímpia – MT,  29 de Outubro de 2014. 
 
 
 

CRISTÓVÃO MASSON 
Prefeito Municipal 


