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O R D E M  D O  D I A  

 

S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D E  2 7 / 0 7 / 2 0 2 0  

 

CONVOCADA DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA DATA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I -  PROCESSO CONCLUSO  

 

01 – Discussão única do Projeto de Lei nº 70/2020, da Prefeitura Municipal, autorizando o Poder 

Executivo a abrir um crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município no valor 

total de R$4.556.000,00, relativo à Secretaria Municipal da Saúde, com recursos federais, para 

custeio das ações de enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

Há substitutivo 

       (ver pág.   1   ) 

 

 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 70/2020 

 

PROJETO DE LEI Nº 70/2020 

 

Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional 

suplementar e um crédito adicional especial no 

orçamento vigente do Município, no valor total de 

R$4.556.000,00, relativos à Secretaria Municipal da 

Saúde, para custeio das ações de enfrentamento da 

emergência pública decorrente do Coronavírus (Covid-

19) e para folha de pagamento dos servidores e dá 

outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Marília decreta: 

 

 Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no 

orçamento vigente do Município no valor de R$3.256.000,00 (três milhões duzentos e cinquenta e seis 

mil reais), para custeio das ações de enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus 

(Covid-19), relativo à Secretaria Municipal da Saúde, com recursos federais, conforme segue: 

 

02 - Prefeitura Municipal de Marília 

 02.09.00 - Secretaria Municipal da Saúde 

           02.09.01 - Fundo Municipal de Saúde 

3.3.90.30 - 10.122.0231.2.357 - 05.312.0312........................ R$    500.000,00 

3.3.90.39 - 10.122.0231.2.357 - 05.312.0312........................ R$ 1.706.000,00 

4.4.90.52 - 10.122.0231.2.357 - 05.312.0312........................ R$ 1.000.000,00 

TOTAL.................................................................................. R$ 3.206.000,00 

 

Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com os recursos previstos no artigo 43, 

§ 1°, II, da Lei federal n° 4.320/1964. 

 

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no orçamento 

vigente do Município no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), para custeio da folha 

de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde nas ações de enfrentamento da 

emergência pública decorrente do Coronavírus (Covid-19), com recursos federais, conforme segue: 

 

02 - Prefeitura Municipal de Marília 

 02.09.00 - Secretaria Municipal da Saúde 

           02.09.01 - Fundo Municipal de Saúde 

3.1.90.11 - 10.122.0231.2.357  - 05.312.0312....................... R$ 1.000.000,00 

3.1.90.16 - 10.122.0231.2.357  - 05.312.0312....................... R$    300.000,00 
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TOTAL.................................................................................. R$ 1.300.000,00 

 

Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com os recursos previstos no artigo 43, 

§ 1°, II, da Lei federal n° 4.320/1964. 

 

 Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado, ainda, relativamente ao crédito adicional especial de 

que trata o art. 2º desta Lei: 

 

I - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8158, de 28 de novembro de 2017, que dispõe 

sobre o Plano Plurianual do Município de Marília para o período de 2018 a 2021, em 

conformidade com o disposto no § 7º do artigo 7º da referida Lei; 

 

II - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8412, de 28 de junho de 2019, que estabelece as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. 

 

 Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 27 de julho de 2020. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

Senhor Presidente, 

 

 Apresentamos Substitutivo ao Projeto de Lei nº 70/2020. 

 

 No Substitutivo, o valor total constante do Projeto (R$4.556.000,00) foi dividido em 

dois créditos adicionais, sendo um suplementar no valor de R$3.206.000,00 e um especial no valor de 

R$1.300.000,00. 

 

 Os recursos do crédito adicional suplementar, conforme previsto na proposta 

original, destinam-se ao custeio das ações de enfrentamento da emergência pública decorrente do 

Coronavírus (Covid-19) no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, tais como: aquisições de insumos, 

materiais de limpeza, produtos de higienização, materiais de proteção e segurança, medicamentos, testes 

para diagnósticos e outras. Os recursos do crédito adicional especial, ora incluído, destinam-se ao custeio 

da folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde nas ações de enfrentamento da 

emergência pública decorrente do Coronavírus (Covid-19), nos termos dos convênios vigentes. 

 

 Ressaltamos que a totalidade dos créditos se refere a recursos federais, vinculados à 

Portaria MS-GM nº 1.666, de 01 de julho de 2020, do Ministério da Saúde. 

 

 Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

PROJETO DE LEI Nº 70/2020 

 

Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional 

suplementar no orçamento vigente do Município no 

valor total de R$4.556.000,00, relativo à Secretaria 

Municipal da Saúde, com recursos federais, para custeio 

das ações de enfrentamento da emergência pública 

decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

 

A Câmara Municipal de Marília decreta: 

 

              Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no 

orçamento vigente do Município no valor de R$4.556.000,00 (quatro milhões e quinhentos e cinquenta e 

seis mil reais), para custeio das ações de enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus 

(Covid-19), relativo à Secretaria Municipal da Saúde, com recursos federais, conforme segue: 
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02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.09.00 – Secretaria Municipal da Saúde 

           02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde 

3.3.90.30 – 10.122.0231.2.357 - (Federal).......................R$      500.000,00 

3.3.90.39 – 10.122.0231.2.357 - (Federal).......................R$   3.006.000,00 

4.4.90.52 – 10.122.0231.2.357 - (Federal).......................R$   1.000.000,00 

TOTAL.............................................................................R$ 4.556.000,00 
 

Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com os recursos previstos no artigo 43, 

§ 1°, II, da Lei federal n° 4.320/1964. 

                            

 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 22 de julho de 2020. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 O Projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores Vereadores visa 

autorizar a abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município no valor de 

R$4.556.000,00, conforme as seguintes justificativas, embasamentos e informações: 

1. Existência de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), nos termos declarados 

pela Organização Mundial da Saúde - OMS; 

2. Constituição Federal: art. 196, que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação; e art. 170, que dispõe que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social; 

3. Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

Coronavírus (Covid-19), com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 

2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020; 

4. Portaria Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

5. Portaria Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo 

território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (Covid-19); 

6. Existência de calamidade pública reconhecida pela Câmara dos Deputados em 18 

de março de 2020 e pelo Senado Federal em 20 de março de 2020, para os fins do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2020, nos termos do Decreto Legislativo do Congresso 

Nacional nº 06, de 20 de março de 2020; 

7. Situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo do Estado de São Paulo, 

por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, e quarentena declarada pelo Decreto Estadual nº 

64.881, de 22 de março de 2020; 

8. Ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do Estado de São Paulo 

reconhecida pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo nº 2.495/2020, para efeitos do 

artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000; 

9. Estado de calamidade pública reconhecido pelo Município de Marília por meio do 

Decreto nº 12.976, de 20 de março de 2020 e respectivas modificações. 

A totalidade do valor do crédito, R$4.556.000,00, refere-se a recursos federais, 

vinculados à Portaria MS-GM nº 1.666, de 01 de julho de 2020, do Ministério da Saúde, para custeio das 

ações de enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

 Diante do exposto, solicitamos a aprovação com urgência. 

 Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 
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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 70/2020, da Prefeitura Municipal 

 

Assunto: Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar no orçamento vigente do 

Município no valor total de R$4.556.000,00, relativo à Secretaria Municipal da Saúde, com recursos 

federais, para custeio das ações de enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus 

(Covid-19). 

 

O projeto de lei que estamos apreciando, de autoria da Prefeitura Municipal, autoriza o 

Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município no valor 

total de R$4.556.000,00, relativo à Secretaria Municipal da Saúde, com recursos federais, para custeio das 

ações de enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

O Executivo Municipal justifica que o crédito se refere a recursos federais, vinculados à 

Portaria MS-GM nº 1.666, de 01 de julho de 2020, do Ministério da Saúde, para custeio das ações de 

enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, matéria orçamentária, bem como a que 

autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções, é iniciativa exclusiva do 

Prefeito. 

Legislação maior ainda define que nenhum projeto de lei que implique a criação ou 

aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, 

próprios para atender aos novos encargos, o que também se aplica para abertura de créditos. 

Esta situação é muito bem observada pelo Executivo, sendo que o valor do presente 

crédito será coberto com recursos provenientes de transferência da União. 

Ante o exposto, no que compete analisar, somos favoráveis à aprovação do presente 

Projeto de Lei, deixando o mérito para apreciação dos Senhores Vereadores. 

S.C., em 27 de julho de 2020. 

José Luiz Queiroz 

Presidente 

João do Bar 

Cícero do Ceasa 

 

======================================================== 

 


