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EMENDA MODIFICATIVA N° 01 AO PROJETO DE LEI N° 03~te

Autoria: Vereadora Odineia Mariana e demais Vereadores

Os Vereadores que a esta subscrevem, com assento nesta Casa de Leis,

propoe a seguinte Emenda modificativa ao Projeto de Lei de n" 037/2021, de autoria do Poder

Executivo:

Art. 10 -.0 inciso "I" do Art. 53, passa a vigorar com a seguinte redacao:

I - I - abrir creditos adicionais suplementares por transposicao,

remanejamento ou transferencia de recursos de urna categoria de

programacao para outra ou de urn 6rgao para outro, atendido 0 disposto no

Artigo 43 da Lei 4.320/64, ate 0 limite de 15% (quinze por cento) do total

da despesa fixada na Lei Orcamentaria.

II-

[...]

Alto Araguaia, 30 de junho de 2021.

~
Marflia Maia Rabello Queiroz

Vereador DEM

Ricardo Barbosa dos Santos

2° Secretario / Vereador PSD

LQj~:bad. Jonl.,
Vereador MDB



o~aMar
VereadorPL Vereador DEM

SU~)~~des-

~eadOrapp
Silv~eto

VereadorPP

JUSTIFICATIV A PARA A EMENDA

Os autores da presente emenda, em comum acordo, respeitada a harmonia
entre os Poderes, entenderam pela presente alteracao em razao do presente em razao,
primeiramente, das orientacoes emitidas pelo respeitavel Tribunal de Contas do Estado do
Mato Grosso (TCEIMT), recomendando, no julgamento das contas de govemo do atual chefe
do Poder Executivo, que fosse observado 0 limite de suplementacao no importe de 15%
(quinze por cento) do previsto para 0 exercicio financeiro vindouro.

Em razao da previsao de receita e despesas constantes na referida lei
orcamentaria, entendemos que 0 limite fixado acima permite que 0 govemo municipal exerca
suas acoes com a autonomia e a discricionariedade que the e garantida, bem como com suas
atencoes voltadas para os limites orcamentarios, privilegiando 0 respeito a Lei de
Responsabilidade fiscal e demais legislacoes aplicaveis a especie.

Diante do exposto, e dos beneficios que a presente emenda trara inclusive
para 0 exercicio financeiro vindouro, que propomos a me sma, apos ter ouvido a equipe
tecnica, feitas as alteracoes de acordo com 0 que determina 0 ordenamento juridico patrio.
Assim, que seja a presente apreciada, debatida e devidamente aprovada conforme determina 0

regimento intemo desta Casa de Leis.

Alto Araguaia, 30 de junho de 2021.

Odinela NlllWill'a de Souza

eadoraPSB Vice-Presidente / Vereadora PP
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Vereador OEM

Marilzan Nunes da Costa

VereadorPL

VereadorPP

20 Secretario I Vereador PSO

Luiz Carlos Machado Junior

Vereador MDB

J1
Vereador OEM
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