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 Porto Alegre, 27 de outubro de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 50.593/2020. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita ao IGAM análise 
do Projeto de Lei nº 42, de 2020, que abre crédito extraordinário ao Orçamento do 
exercício de 2020. 
 
 
 
II. Os créditos extraordinários, de acordo com o art. 44 da Lei Federal nº 
4.320, de 19641, serão abertos por decreto do Poder Executivo, sendo dado imediato 
conhecimento ao Poder Legislativo. 
 
 Sendo assim, a regra geral é que não há necessidade de homologação por 
parte do Legislativo, mas apenas o seu conhecimento, mediante envio do respectivo 
decreto à Câmara. 
 

Na Câmara Municipal, caberá a Comissão de Orçamento e Finanças (COF) 
realizar a fiscalização das despesas realizadas, com base no Decreto que fundamentou 
a abertura do crédito extraordinário, bem como deve o controle interno realizar a 
fiscalização dos créditos. 
 

Tudo isso conforme os motivos amplamente demonstrados na NT nº 12 
do IGAM. Contudo, a NT, em síntese, discorre sobre a diferença entre o processo 
legislativo na União e nos municípios quanto aos créditos adicionais extraordinários. O 
centro da questão envolve o uso das medidas provisórias para abrir os créditos na União 
e decreto para abrir os créditos nos municípios. Na União há regulamentação caso as 
MPs não sejam convertidas em Lei; já nos municípios não há pela simples ausência de 
MP no Município. 

 
Não se deve esquecer que a Lei Orgânica é a lei que organiza o Município, 

e não a CE. Tampouco a LOM teria a obrigação de reproduzir a CE posto que se está 
tratando de norma e não de princípio. Daí não há que se falar em aplicar a CE em 
detrimento da LOM. 

 
1 Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dêles dará 
imediato conhecimento ao Poder Legislativo. 
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  Ocorre que o Estado do RS, por sua vez, procurou trazer para a CE parte 
da CF, qual seja, a necessidade de conversão em lei das MPs, porém, ao não inserir as 
MPs no processo legislativo estadual, não regulou os casos em que não houvesse 
aprovação do Legislativo e, assim, inovou, equivocadamente, tentando criar no direito 
brasileiro a conversão de decreto em lei, o que não existe (somente existe a conversão 
de MP em lei). 
 
 Os Municípios não deveriam seguir um erro da CE, e não seguiram, em 
sua ampla maioria, tanto que não reproduziram em suas leis orgânicas a mesma redação 
equivocada. Todavia, no caso do Município de Carazinho, constou na Lei Orgânica, o 
disposto no § 2º do art. 91: 
 

Art. 91... 
... 
§ 2º A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes da calamidade pública, com 
a aprovação de dois terços dos componentes do Poder Legislativo. 

 
 Neste caso, é necessário atender ao que a Lei Orgânica determina, 
respeitadas as diretrizes do processo legislativo constitucional. 
 
 Desta forma, a orientação do IGAM, a fim de atender ao § 2º do art. 91 
da LOM, é que seja deliberado o Projeto de Lei apresentado pelo Prefeito. 
 
 No caso concreto do Município de Carazinho, estabelecer-se-ia um 
impasse institucional caso o Poder Legislativo entendesse por bem rejeitar o projeto. 
Dessa forma, qual eficácia teriam os atos e gastos que tiveram por fundamento os 
créditos extraordinários rejeitados? E o que aconteceria caso a Câmara não votasse o 
projeto? Contudo, se houver aprovação, por voto de dois terços, cumpre-se a Lei 
Orgânica. 
 
 
 
III.  Em conclusão, a Lei Orgânica é que direciona o processo legislativo dos 
créditos adicionais, em especial e no presente caso dos créditos extraordinários. Assim, 
com fundamento no § 2º do art. 91 da LOM, aponta para a necessidade de aprovação 
dos créditos extraordinários pelo Legislativo, e depende de PL de iniciativa do Poder 
Executivo.  
  

Reitera-se que caberá a Comissão de Orçamento e Finanças (COF) realizar 
a fiscalização das despesas realizadas, com base no ato que fundamentou a abertura do 
crédito extraordinário, bem como deve o controle interno realizar a fiscalização dos 
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créditos, tendo como base o disposto no § 3º do art. 167 da CF2. 
 
 O IGAM permanece à disposição. 
 
 
 
 

      
VANESSA L. PEDROZO DEMETRIO        
OAB/RS 104.401         

Consultora Jurídica do IGAM      

     
  
 

 
2 Art. 167... 
...  
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 


