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  PROJETO DE LEI Nº: 42 de 09 de junho de 2022 

 

“Dispõe sobre alteração na Lei 1.757 de 28 de dezembro de 2021 e 

dá outras providências.” 

 

O Prefeito Municipal de Liberdade, Estado de Minas Gerais, utilizando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei: 

 
Artigo 1° -  O Inciso I do artigo 5º da Lei 1.757 / 2021 passa a ter a seguinte redação: 

   

“Art. 5º - ........ 

I - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir créditos adicionais suplementares até 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento, para reforço das 

dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2022, nos termos 

previstos no inciso I do art. 7º e art. 43, § 1º, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de1964”. 

 

 

Artigo 3 º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.  

 

 

 

 

 

   Liberdade, 09 de junho de 2022 

 

 

 

 

Walter de Assis Toledo Júnior 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 
 

Senhor Presidente 
 

Senhores Vereadores 
 
 

 
  

    Venho por meio deste solicitar a aprovação do referido Projeto de Lei 

para alteração na Lei 1.757 de 28 de dezembro de 2021. 

 

 A alteração visa à adequação do Orçamento do exercício de 2022 para: 
 

 Ajuste das dotações da folha de pagamento do FUNDEB, pois a lei 14.276/2021, 

sancionada no dia 27 de dezembro modifica regulamentações do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, e em 27 de dezembro esta Egrégia Casa já havia aprovado 

o orçamento sem levar em conta tal regulamentação posterior. Há também o interesse 

desta Gestão de adequação do piso salarial dos Professores ativos e aposentados. 

 

 No momento, devido ao intenso volume de chuvas no início do ano, que levou este 

Município e outros do Estado de Minas Gerais a serem enquadrados no decreto de 

calamidade, a prioridade desta administração é a reparação dos danos causados e 

manutenção das estradas vicinais aproveitando o período da seca e para tanto será 

necessário um valor expressivo para suplementar as dotações de locação de 

máquinas, aquisição de peças e combustíveis, tudo isso para favorecer nossos 

moradores e produtores rurais. 

 

 Parceria entre o município e a COPASA para o prolongamento da rede de distribuição 

de água potável, para atender os moradores da Vargem da Imagem, numa extensão de 

2.652 metros, até as últimas casas após a igreja da Comunidade, que hoje dependem 

de nascentes que ultimamente tem diminuído a vazão e, muitas delas, chegando a 

secar completamente, provocando desabastecimento e o sofrimento daqueles 

moradores. A empresa COPASA participa com todo material necessário, ficando o 

Município responsável pela mão de obra e maquinário para abertura e fechamento das 

valas onde será implantada a tubulação. 

 

 Será necessário também alterações no orçamento dos 25% mínimo de aplicação na 

educação, devido a mudanças de planejamento; 
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 A saúde recebeu recursos extras do Estado no final de 2021, assim será preciso 

suplementar dotações para a utilização destes recursos. Além disso a rede de saúde 

também ampliou o atendimento médico com contratações de especialistas, sendo 

necessário também adequação do orçamento para a continuidade desses 

atendimentos. 

 

 É imprescindível o reforço das dotações de folha de pagamento, INSS e PREVIDENCIA 

PRÓPRIA, para a garantia do pagamento em dia dos salários de servidores ativos e 

aposentados. 

   Importante destacar que para o orçamento de 2021 foi aprovado na LOA 20% 

para abertura de créditos adicionais suplementares, mesmo assim no fim do exercício foi 

necessário ainda a aprovação de mais 5% totalizando 25%. 

 

   Portanto, o que se pede a esta Egrégia Casa é o mínimo necessário para tentar 

suprir as necessidades bn de nossa Cidade e População.  

 

 

  Vale reportar aos ensinamentos de J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da 

Costa Reis: 

 

“O orçamento, durante a sua execução, pode ser alterado por diversos 

motivos, destacando, dentre eles, as variações de preços de mercado dos 

bens e serviços a serem adquiridos para consumo imediato ou futuro, as 

incorreções no planejamento, programação e orçamentação das ações 

governamentais e as omissões na Lei de Orçamento, além de fatos 

imprevisíveis e urgentes que ocorrem durante o exercício e que independem 

da vontade do administrador.” (A Lei 4.320 Comentada e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, 31ª ed., Ed.IBAM, págs. 107 a 119).  

 

   Assim, peço aos nobres Vereadores a aprovação deste Projeto de Lei, 

requerendo ao Senhor Presidente que imprima ao seu trâmite o rito de urgência, que o caso 

comporta. 

 

 Atenciosamente, 

 

Walter de Assis Toledo Júnior 

Prefeito Municipal 


