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MESA 1)f.. 	 ÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Emenda Modificativa ao inciso II, artigo 7° do Projeto de Lei N° 62 

/2019, que dispõem sobre a Lei Orçamentária de 2020, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo Municipal. 

In verbis, a inciso "II" no texto original: 

[...] II — Efetuar abertura de créditos adicionais por operação de 
credito, autorizada em exercício anteriores, e não indicadas na 
estimativa das receitas desse exercício; 

Modifica a redação do inciso II do art. 7°" da preposição supracitada, de, 

definindo o texto da lei na seguinte redação: 

e 

[...] II — Efetuar abertura de créditos adicionais por operação de 
credito, autorizada em exercício anteriores, e não indicadas na 
estimativa das receitas desse exercício, desde que previamente 
autorizado pelo poder legislativo. 

Sala das sessões, em 27 de novembro de 2019. 

JUSTIFICATIVA: 

Em prol da independência fiscal e social do Poder Legislativo, bem como 

obedecendo aos princípios da administração pública, assim, fixando limites e 

parâmetros mais razoáveis para autorizações para abertura de créditos em 

todas as suas modalidades. 

Os princípios são necessários para nortear o direito, embasando como 

deve ser. Na Administração Pública não é diferente, temos os princípios 

expressos ria constituição que são responsáveis por organizar toda a estrutura 
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e além disso mostrar requisitos básicos para uma "boa administração", não 

apenas isso, mas também gerar uma segurança jurídica aos cidadãos, como 

por exemplo, no princípio da legalidade, que atribui ao indivíduo a obrigação de 

realizar algo, apenas em virtude da lei, impedindo assim que haja abuso de 

poder. 
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