
 

Fone: (51) 3211-1527   -   Site: www.igam.com.br 

 

Porto Alegre, 22 de junho de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 32.189/2020. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo Municipal de Carazinho, solicita orientação sobre a 
viabilidade técnica do Projeto de Lei no 25, de 17 de junho de 2020, que autoriza o 
Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial, no valor de  
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no orçamento vigente. 
 
 
 
II.  O Projeto de Lei compreende os requisitos necessários para a abertura 
de crédito adicional especial, estando sob o respaldo do art. 41, inciso II, e do  
art. 43, § 1o, inciso III 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. 

 
A redução indicada está se referindo a devolução do “duodécimo” por 

parte da Câmara Municipal. No entanto, cabe destacar que este Projeto de Lei só 
poderá ter sua viabilidade de fato se houver consentimento (autorização) do Poder 
Legislativo, a fim de respeitar o princípio da independência (art. 2º CF/88).  

 
Além disso, é importante destacar que no momento em que a Câmara 

Municipal abre mão de parte do seu duodécimo, esta deve ter ciência que esse recurso 
é dispensável para o cumprimento de suas despesas até o término do exercício, ou 
seja, a Câmara pode abrir mão de parte do duodécimo desde que não lhe falte para 
cumprir as suas obrigações até o fim de 2020. 

 
O art. 3º não deverá permanecer, pois a devolução financeira deverá 

estar previamente autorizada pelo Legislativo através de Ofício, além do mais, projeto 
que trate de matéria orçamentaria priva exclusividade na sua proposição, conforme 
expressa o art. 165, §8º da CF/88. 

 
Quanto ao art. 4º esse deveria ser revisto pois não indica quais as 

determinações da Lei Municipal nº 8614/20 ou se é toda a lei que está sendo 



 

Fone: (51) 3211-1527   -   Site: www.igam.com.br 

 

revogada. Fato que vai de encontro ao art 9º da Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 19981 
 

Sobre o assunto, créditos adicionais, o IGAM já se pronunciou em seu 
Informativo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Texto Créditos Adicionais de 
Abril de 20202. 
 
 
 
III.  Nestes termos, opina-se pela viabilidade técnica do Projeto de Lei em 
questão, desde que seja encaminha a ata de aprovação do Conselho Municipal de 
Saúde e seja suprimido o art. 3º.  
 
  O IGAM permanece à disposição. 
 

                                      
Fabrício Borowsky                                                  Fabiano Tronco de Vargas 
Bacharel em Ciências Contábeis                         Contador, CRC/SC 23.643 
Assistente Contábil do IGAM                               Consultor Contábil do IGAM 

                                                 
1 Lei Complementar nº 95/1998 
2 Texto Créditos Adicionais 2020 - IGAM 


