
EMENDA MODIFICATIV A N° 03 AO PROJETO DE LEI NoR

Autoria: Todos os 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. 1°-. Incluir "§ 6°, § 7Q e § 8Q", no Art. 9°, com a seguinte redacao:

§ 6° Os Poderes discriminarao, por atos proprios, atraves do Quadro de

Detalhamento da Despesa (QDD), os elementos de despesa e respectivos

desdobramentos.

§ 7° 0 QDD e as vinculacoes orcamentarias (destinacao e fonte de recursos)

poderao ser alterados por ato dos Poderes para atendimento das

necessidades de execucao orcamentaria,

§ 8° 0 Poder Executivo, a Autarquia Municipal, e 0 Poder Legislativo

editarao Decreto e Resolucao, respectivamente, em ate 30 dias da

promulgacao da Lei do Orcamento, ou antes, do inicio do exercicio,

estabelecendo 0 Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), que

discriminara a classificacao da despesa ate 0 nivel de elemento ou

desdobramento.

Alto Araguaia, 30 de junho de 2021.
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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 da necessidade de proporcionar

a equipe tecnica melhores ferramentas de trabalho orcamentario, Alem disso, a possibilidade

de formalizacao do proprio QDD propicia uma melhor gerencia administrativa, uma vez que

as despesas realizadas nas autarquias e no Poder Legislativo, se divergem daquelas realizadas

pelo Poder Executivo.

Desta mane ira, garante-se a autonomia administrativa e 0 poder geral da

autotutela dos entes Publicos, adequando as leis orcamentarias a realidade de cada orgao da

Administracao Publica.

Diante do exposto, e dos beneficios que a presente emenda trara inclusive

para 0 exercicio financeiro vindouro, que propomos a mesma, 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.
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