
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº: 01, 03 de fevereiro de 2020.

“Dispõe sobre a abertura de Crédito
Especial ao orçamento vigente e dá
outras providências”.

A  Câmara  Municipal  de  Galiléia,  Estado  de  Minas  Gerais,  através  dos  seus
representantes legais, aprova a seguinte Lei:

Art.1º - Nos termos do inciso II do art. 41 da Lei Federal nº. 4.320/64 fica o Executivo
Municipal autorizado a inserir no plano de contas da despesa prevista para o exercício de
2020 o crédito especial no valor de R$ 456.964,51 (quatrocentos e cinquenta e seis mil,
novecentos  e  sessenta  e  quatro  reais,  cinquenta  e  um centavo),  a  seguinte  dotação
orçamentária:

Órgão: 0002 - Prefeitura Municipal de Galiléia
Unidade: 2002 - Secretaria Municipal de Administração e Governo
Função: 04 – Administração
Sub função: 122 – Administração Geral
Programa: 0010 – Gestão Pública Municipal
Projeto: 2.141 – Contribuição Previdenciária Regime Geral
Elemento: 31901300 – Obrigações Patronais
Fonte:        160 – Transf. da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de
Produção
Valor        R$ 456.964,51

Art.  2o.  –  Para  ocorrer  às  despesas  constantes  do  artigo  anterior  no  valor  de  R$
456.964,51 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais,
cinquenta e um centavo) fará através dos recursos de Superávit Financeiro nos termos do
inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, resultante do Contrato de Partilha
de Produção Cessão Onerosa.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeito retroagindo em 1º
de janeiro de 2020.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
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MENSAGEM

Senhor Presidente, e demais vereadores

Encaminhamos a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos ilustres Pares na Câmara
Municipal, o apenso Projeto de Lei que dispõe sobre abertura de crédito  especial  no
orçamento vigente.

A Lei Federal  nº 4.320/64, em seus arts. 40, 41, 42 e 43,  dispõem sobre a abertura de
Créditos Suplementares e Especiais. A autorização constante do referido Projeto de Lei
trata-se de abertura de Crédito Especial.

Os  Créditos  Especiais são  destinados  um novo  programa,  projeto  ou  atividade,  ou
elemento  de  despesa,  criando  uma  nova  dotação  não  prevista  no  orçamento,
considerando que se trata de interesse público. No caso exposto, trata-se de superávit
financeiro que se refere a disponibilidade financeira creditada em conta específica no
encerramento do exercício financeiro de 2019.

A  Lei  nº  12.276/2010  autoriza  a  União  a  ceder  onerosamente  à  Petrobras  Petróleo
Brasileiro S.A – Petrobrás, o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos. De acordo com a lei, o contrato de cessão limita
a extração de petróleo a cinco bilhões de barris. Durante a exploração foi identificado um
volume  excedente  de  óleo  em  áreas  do  Pré-Sal,  chamado  “excedente  da  cessão
onerosa”. Pelo direito de exploração, as empresas devem pagar um Bônus de Assinatura,
que deve ser repartido entre Estados, Distrito Federal  e Municípios conforme critérios
estabelecidos na Lei nº 13.885/2019. 

De acordo com a Nota Técnica expedida pelo Ministério da Economia Nº 11490/2019
tanto Estados, Distrito Federal e Municípios deverão aplicar os recursos oriundos dessa arrecadação
para despesas previdenciárias e investimentos, como também orienta que uma vez o Orçamento de
2020  esteja  aprovado  as  despesas  poderão  ser  executadas  mediante  a  aprovação  de  créditos
adicionais,  indicando  como  fonte  o  superávit  financeiro  apurado  em  balanço  patrimonial  do
exercício anterior observando a fonte de recurso, nos termos do parágrafo único do art.8º da Lei
Complementar 101/2000.

Para melhor entendimento segue a Nota Técnica SEI nº 11490/2019 do Ministério da
Economia e Comunicado SICOM nº 30/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais determinado o procedimento legal.
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Diante do exposto, Senhor Presidente, submetemos o presente Projeto de Lei à
consideração de Vossa Excelência e nobres Edis,  esperando que o mesmo venha a
merecer uma acolhida favorável.

Reiteramos, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus Pares, os nossos protestos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

Galiléia - MG, 03 de fevereiro    de 2020

JUAREZ DA SILVA LIMA
Prefeito
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