
 
 

 PROJETO DE LEI Nº 0 19/2021 DE 27 DE MAIO DE 2021 
 

 
AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE 
AÇÕES VOLTADAS A PREVENÇÃO DO COVID-19 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 
 
 

       O Prefeito Municipal de Monte Castelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais conferidas pelo 
Artigo 49, Inciso III, da Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

 
                 Art.1º. Fica autorizado a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Fundo Municipal 
de Saúde, no valor de R$ 69.780,86 (sessenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), destinado a 
suplementação das Dotações Orçamentárias, adiante especificadas e codificadas, integrando tais procedimentos a Lei 
Municipal Nº 2.660, de 24 de novembro de 2020, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício 
Financeiro de 2021                     
03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   
03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEO   

10.301.1001.2112 – ENFRENTAMENTO AO COVID-19   
33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 619  R$             69.780,86 
TOTAL GERAL                    R$                          69.780,86 

   

                   Art.2º. O Crédito Adicional Suplementar de que trata esta lei, será aberto com fundamento nos Artigos 40, 
41“Caput” e Inciso II e 43, §1º e Inciso II e §3º, da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, com suporte nas seguintes 
fontes de recursos: 

      I- pela Fonte de Recursos 619, resultantes da transferência do Fundo Nacional de Saúde para Enfrentamento da 
Pandemia do COVID-19, o valor da suplementação será de R$ 69.780,86 (sessenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e 
oitenta e seis centavos), conforme Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021 e  Portaria GM/MS nº 731, de 16 de abril 
de 2021. 
                                                                                                                                   

                 Art.3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

  

                 Art.4º. Revoga-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Monte Castelo - SC, 31 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANIA FERNANDES MEISTER 
Presidente 

 



 
 

 

MENSAGEM N° 019/2021 
 
Sra. Presidente  
Nobres Edis, 
 
 
 

Nos termos da Lei Orgânica Municipal tenho a elevada honra de submeter à prudente deliberação de 
Vossas Excelências, o anexo projeto de lei, que tem por escopo autorizar a abertura de  Crédito Adicional Suplementar 
no valor de $ 69.780,86 (sessenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), para Dotação 
Orçamentária nele referida. 

 
O presente projeto tem por escopo atender o disposto nos artigos 41 e 42, da Lei Federal Nº 4.320 de 

17 de março de 1.964, verbis: 
 Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
 I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;  
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;  
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública.  
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;  

 
No mesmo sentido, a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a quem é 

jurisdicionado este Município, materializado no Prejulgado 1320, do TCE-SC, verbis:  
 
"O Poder Executivo pode suplementar créditos orçamentários através de Decreto, desde que haja prévia 
autorização legislativa, cuja lei é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, com exposição justificativa e 
indicação dos recursos correspondentes". 

 
O projeto tem por motivação adicional, atender as disposições contidas na Portaria GM/MS n. 849, 

de 11 de maio de 2021, que em apertada síntese, verbis: “Institui, em caráter excepcional, incentivos financeiros de 

custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, destinados aos municípios e Distrito Federal, para enfrentamento da Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.” (grifei). 

 
Restando incontroverso o interesse público, a legalidade e legitimidade. Presentes ainda os 

pressupostos legais, postulo a apreciação e aprovação do incluso Projeto, de acordo com o artigo 12, inciso II, da Lei 
Orgânica Municipal. 

 
Pelo exposto, na certeza de que a presente proposição encontrará a acolhida junto aos nobres Edis, 

aproveito o ensejo para renovar  os protestos de elevada estima e consideração.  
 
 
 

Monte Castelo - SC, 31 de maio de 2021. 
 
 
 

 
TANIA FERNANDES MEISTER 

            Prefeito 
 
 


