
ESTADO DE GOIÁS 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA 

 

EMENDA MODIFICATIVA N.º 005/18 PR AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 006/18, 

DE 20 DE JUNHO DE 2018. 

 

Praça Rui Barbosa n.º 70 – Centro – Fone: (61) 3631-1772 – CEP: 73.801-220 – Formosa-GO 

               www.formosa.go.leg.br                                           professor.rafael@camaraformosa.go.gov.br     [1] 

 

Autoria: Ver. Prof. Rafael Barros.  

 

Modifica o Art. 6º e inciso II do Art. 12º do Projeto de 

Lei Ordinária n.º006 /18, que “Institui a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes 

gerais para a elaboração de Lei Orçamentária de 2019 e 

dá outras providências” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova: 

 

Art. 1º Modifica o Art. 6º do Projeto de Lei Ordinária n.º 006/18, que “Institui a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de Lei 

Orçamentária de 2019 e dá outras providências”, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 6º A lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo, nos termos do 

artigo 7º e 43 nº 4.320 de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicionais, de natureza 

suplementar, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada na própria 

Lei, autorizando também a criação de elementos de despesas não consignados no 

orçamento não alterando a ação programática, a criação de fontes de recursos através de 

decreto orçamentário, exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houve, 

do exercício anterior.” 

 

Art. 2º Modifica o inciso II do Art. 12º do Projeto de Lei Ordinária n.º 006/18, que “Institui 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de Lei 

Orçamentária de 2019 e dá outras providências”, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art.12º................................................................................................................................ 

I - ......................................................................................................................................... 

II – autorizará a abertura de créditos suplementares para reforço de dotações 

orçamentárias, em percentual mínimo de até 30% (trinta por cento) do total da despesa 

fixada, observados os limites do montante das despesas de capital, nos termos do inciso III, 

do artigo 167, da Constituição Federal, autorizando também a criação de elementos de 

despesas não consignados no orçamentário, utilizando como recursos a anulação de 

dotações do próprio orçamento, o excesso de arrecadação do exercício realizado e 

projetado, e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior; 

 

Art. 3º Esta Emenda incorporar-se-á ao Projeto de Lei Ordinária n.º 006/2018. 

 

Câmara Municipal de Formosa, 20 de Junho  de 2018. 
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Vereador 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A concessão de um percentual de remanejamento demasiadamente alto esvazia a função 

do orçamento como instrumento de transparência, comunicação e gestão estratégica, 

contribuindo dessa maneira para a má gestão dos recursos públicos e para a subordinação do 

Poder Legislativo ao Executivo, prejudicando o equilíbrio dos três poderes e corrompendo o 

sistema republicano de freios e contrapesos. É bom lembrar que o Prefeito tem a liberdade de 

enviar proposta de alteração da lei orçamentária sempre que necessário, devendo ser apreciada e 

discutida entre os vereadores, caso a caso, uma vez que a essa Casa compete deliberar sobre as 

leis, dentre elas, sobretudo, o orçamento público. 

 

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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