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Porto Alegre, 9 de abril de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 19.834/2020. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo Municipal de Carazinho, solicita orientação sobre a 
viabilidade técnica do Projeto de Lei no 14 de 3 de abril de 2020, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar a abertura de crédito adicional suplementar, no valor de    
R$2.559.272,13 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta 
e dois reais e treze centavos), no orçamento vigente. 
 
 
 
II.  O Projeto de Lei compreende os requisitos necessários para a abertura 
de crédito adicional suplementar, estando sob o respaldo do art. 41, inciso I, e do  
art. 43, § 1o, inciso I da Lei no 4.320, de 1964. 
 

Por estarem sendo feitas alterações no orçamento de recursos da Saúde 
deverá ter a aprovação do Conselho Municipal da Saúde, conforme art. 33, da Lei  
no 8.080, de 19 de setembro de 1990. Situação a ser comprovada ao Poder Legislativo.  

 
Cabe destacar que, no artigo 2º, obtém-se o valor de R$ 2.559.272,53. 

Sendo assim, percebe-se uma diferença de R$ 0,40 em relação ao artigo 1º e 
respectivamente a ementa do Projeto de Lei ora analisado. Situação que deve ser 
verificada por parte do Poder Legislativo.   

 
Sobre o assunto, créditos adicionais, o IGAM já se pronunciou em seu 

Informativo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Texto – Créditos Adicionais 
de setembro de 20191. 
 
 
 
III.  Nestes termos, opina-se pela viabilidade técnica do Projeto de Lei nº 14 
de abril de 2020, desde que seja encaminhada a ata de aprovação do Conselho 
Municipal de Saúde e verificada a diferença de R$ 0,40 centavos, mencionados no item 
II desta Orientação.  
 
  O IGAM permanece à disposição. 
 

 
1 Texto Créditos Adicionais IGAM - 2019 
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