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Tern a presente por finalidade encaminhar a Vossa Excelencia, para 
a apreciagao dessa Egregia Camara, o incluso Projeto de Lei Complementar, que dispoe 
sobre. “Acrescenta dispositive na Lei Complementar n° 214/2022, referente a 
possibilidade de se promover remanejamento de dotagao orgamentaria, em face de 
alteragao de estrutura organizacional da Administragao Direta da Prefeitura 
Municipal de Cajamar”.

O Poder Executive por meio da Lei Complementar n° 214, de 9 de 
maio de 2022, teve aprovada por essa Edilidade, sua nova Estrutura Administrativa, 
conforme projeto apresentado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV.

Entretanto, diante da alteragao de denominagoes de algumas das 
Secretarias existentes e em face da criagao de duas outras e suas respectivas unidades, 
verificou-se nao ter constado dispositive na Lei Complementar em comento, dispondo 
sobre o remanejamento e transposigao de dotagoes orgamentarias, aprovadas em Lei 
Orgamentaria.

Assim, tornou-se necessario o acrescimo do § 4° ao art. 26 da Lei 
Complementar n° 214, de 9 de maio de 2022, possibilitando que o Executive Municipal, 
diante da nova estrutura administrativa, possa promover o remanejamento e 
transposigao de dotagoes orgamentarias em decorrencia da criagao, extingao, 
transformagao, incorporagao ou desmembramento das Secretarias Municipais e 
unidades administrativas de acordo com a redistribuigao de competencias e programas.

Diante do exposto, face a importancia da materia, solicitamos a 
Vossa Excelencia e aos Nobres Vereadores, que deliberem sobre o projeto em tela, em 
regime de urgencia, nos exatos termos do art 66 da Lei Organica do Municipio de 
Cajamar. . '7 .

Na certeza de podermos conta 
Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterand.df no e 
Pares, nossos protestos de elevada estima

r com a costumeira atengao desse 
nsejo, a Vossa Excelencia e Nobres 

istinta consideragao.

Atenciosamente.

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI CONIPLEMENTAR (£ ? , DE 10 DE MAIO DE 2022

“Acrescenta dispositivo na Lei 
Complementar n° 214/2022, referente 
a possibilidade de se promover 
remanejamento 
orgamentaria, em face de alteragao 
de estrutura organizacional da 
Administragao Direta da Prefeitura 
Municipal de Cajamar”

de dotagao

Art. 1° Fica acrescido o § 4° ao art. 26 da Lei Complementar n° 214, de 9 de 
maio de 2022, com a seguinte redagao:

“Art. 26

§ 4° Ato do Poder Executive podera transpor, remanejar e transferir as 
dotagoes orgamentarias aprovadas em Lei Orgamentaria e em creditos 
adicionais, em decorrencia da criagao, extingao, transformagao, 
incorporagao ou desmembramento das Secretarias Municipais e 
unidades administrativas constantes desta Lei Complementar, de 
acordo com a redistribuigao de competencias e programas.” (AC)

ara em vigor na data de suaArt. 2° Esta Lei Complementar
publicagao.

Prefeitura do Municipio de Ca} 0 de maio de 2022.

ARBOSA MAC 
’eito Municipa
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