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ESTADO DE SAO PAULO

MENSAGEM N° 029/2021
Cajamar/SP, 10 de setembro de 2021.
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Senhor Presidente

Tem a presente finalidade de encaminhar a Vossa Excelencia, 
para apreciagao dessa Egregia Camara Municipal, o incluso Projeto de Lei, que
“Dispoe sobre alteragdes de dispositivos das Leis n° 1.823 de 29 de junho 
de 2020 e de n° 1.868 de 5 de julho de 2021, que estabelecem as Diretrizes 
Orgamentarias para Elaboragao dos Orgamentos para os Exercicios 
Financeiros de 2021 e 2022, e da outras providencias”.

A alteragao na redagao do inciso II, do art. 15 da Lei n° 1.823 de 
30 de junho de 2020, da forma como segue, tem por finalidade o aprimoramento 
do texto, bem como, conceber maior autonomia ao Poder Executive, para 
execugao orgamentaria dos exercicios de 2021 e 2022, realizando por meio de 
decreto municipal, adequagoes em seus respectivos orgamentos, atraves da 
abertura de creditos adicionais suplementares:

“Art. 15. Da Lei Orgamentaria cons tar a ainda'-

II- autorizagao para abertura de creditos adicionais 
suplementares, com recursos provenientes do excesso de 
arrecadagao. ”

Justifica-se tal medida, vez que, a Pandemia do Coronavirus 
(Covid-19) comprometeu a arrecadagao municipal no exercicio de 2020, 
consequentemente as previsoes das receitas para o exercicio 2021, elaborada 
observando a metodologia do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico 
(MCASP), objetivando o equilibrio fiscal do Municipio.

Contudo observa-se que a robusta e surpreendente retomada 
economica tem impactos positives a arrecadagao do municipio, o que ratifica a 
oportunidade de acelerar o desenvolvimento das agoes do Governo Municipal, 
com o objetivo de garantir a execugao dos programas e agoes essenciais, 
especialmente nas areas da Saude e da Assistencia Social, bem como adequar 
as dotagoes necessarias para a folha de pagamento.

A previa autorizagao para abertura de creditos adicionais 
suplementares, sao previstos constitucionalmente, e encontram, inclusive pelos 
Egregios Tribunals de Contas, entendimento, de sua importancia, desde que 
aplicados de forma ponderada.



yHunicipio @ajamaruei uta
ESTADO DE SAO PAULO

MENSAGEM N° 029/2021 - fls. 02

Por fim, como se pode observar, e proposto a adequagao a 
redagao do art. 39 das Leis n° 1.823 de 29 de junho de 2020 e de n° 1.868 de 5 
de julho de 2021, que estabelecem as Diretrizes Orgamentarias para Elaboragao 
dos Orgamentos para os Exercicios Financeiros, respectivamente, de 2021 e 
2022, da seguinte forma:

“Art. 39. Fica o Poder Executivo a utorizado a firmar con venio 
e instrumentos congeneres com outros Municipios, com o 
Governo do Estado de Sao Paulo, com o Tribunal de Justiga do 
Estado de Sao Paulo, com o Tribunal Regional Eleitoral e com 
a Uniao, visando auxiliar no custeio de despesas, da Policia 
Militar e Civil, do Cartorio Eleitoral, do Foro de Cajamar e da 
Junta de Alistamento Militar. ”

O aprimoramento do texto ora em apreciagao tem como 
finalidade dirimir qualquer equivoco de interpretagao que ocasione limitagoes 
para o desenvolvimento das agdes dos Tribunais de Justiga e Regional Eleitoral 
do Estado de Sao Paulo, no Municipio, vez que por equivoco deixou de constar 
no texto original.

Diante da exposigao dos motives acima apresentados, 
vimos requerer a Vossa Excelencia e Nobres Edis, a aprovagao dos 
referidos dispositivos, ocasiao que nos colocamos a disposigao para 
maiores esclarecimentos, se necessario.

Sendo o que tinhamos para o momento, subscrevemo-nos, 
reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e demais Vereadores, nossos 
protestos de elevada estima e distinta coosideragao.
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MACHADODANILQ BAI
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI N° 9 g DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

“Dispoe sobre alteragoes de dispositivos 
das Leis n° 1.823 de 29 de junho de 2020 e 
de n° 1.868 de 5 de julho de 2021, que 
estabelecem as Diretrizes Orgamentarias 
para Elaboragao dos Orgamentos para os 
Exercicios Financeiros de 2021 e 2022, e 
da outras providencias”

Art. 1° O inciso II do art. 15 da Lei n° 1.823 de 29 de junho de 2.020 
passa a vigorar com a seguinte redagao:

“Art. 15.
(■.................

II- autorizagao para abertura de creditos adicionais suplementares, 
com recursos provenientes do excesso de arrecadagao. ”

Art. 2° O art. 39 da Lei n° 1.823 de 29 de junho de 2020 e da Lei n° 
1.868 de 5 de julho de 2021, que estabelecem as Diretrizes Orgamentarias para 
Elaboragao dos Orgamentos para os Exercicios Financeiros, respectivamente, de 
2021 e 2022, passam a vigorar com a seguinte redagao:

“Art. 39.
instrumentos congeneres com outros Municipios, com o Governo do 
Estado de Sao Paulo, com o Tribunal de Justiga do Estado de Sao 
Paulo, com o Tribunal Regional Eleitoral e com a Uniao, visando 
auxiliar no custeio de despesas da Policia Militar e Civil, do Cartorio 
Eleitoral, do Foro de Cajamar, e da Junta de Alistamento Militar. ”

Fica o Poder Executive autorizado a firmar convenio e

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Prefeitura do Municipio de Caj; 0 de setembro de 2021.

DANILQ BARBO! 
Prefeito M

ADO
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