
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

CNPJ nº 08.916.645/0001-80 
www.conde.pb.gov.br - gabinetedaprefeita@conde.pb.gov.br 

Mensagem nº 035, de 11 de outubro de 2022.  

 
À Sua Excelência o Senhor Vereador  
LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Conde  
Conde PB  
Memorando/Ofício Interno: 8.940/2022 
 
 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores,  

 

Cumpre-nos apresentar a esta colegiada Câmara de Vereadores, o projeto de Lei anexo, 

versando sobre a autorização para abertura de créditos suplementares necessários a 

continuidade da execução orçamentária projetada para o corrente exercício. 

Como é sabido, determinadas dotações anteriormente previstas no orçamento, por força 

da movimentação mensal, tendem a se tornar insuficientes para conclusão do exercício, logo, 

somente a Câmara mediante apresentação deste projeto poderá autorizar referidos créditos. 

Tomando por base o mês de Setembro próximo passo, onde as despesas empenhadas do 

município, poder executivo, foram da ordem de R$ 14.239.608,25 dos quais R$ 7.776.73176 

foram despesas com folhas de pagamentos e encargos sociais, representando em torno de 55% 

do gastos, e os demais sendo distribuídos para todo custeio com materiais e serviços de 

manutenção do município, projeta-se então que da solicitação de suplementação apresentada 

serão destinados em torno de 60% para despesas com folhas e encargos, tendo em vista a 

segunda parcela do décimo , incluindo desta feita os prestadores de serviços, uma vez que o 

município os contempla. 

  Pelo exposto, esperamos contar com a devida compreensão de todos quantos fazem parte 

deste Legislativo para aprovação da matéria.  

 
  

Atenciosamente,  

 

 

 

KARLA PIMENTEL 
PREFEITA DE CONDE 
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Projeto de Lei nº 034/2022 
 

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS 

ADICIONAIS    DE NATUREZA SUPLEMENTAR 

E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

A Prefeita Constitucional do Município de Conde, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 60, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Conde, Estado da Paraíba 

faz saber o que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de créditos 

adicionais de natureza suplementar, em percentual equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) 

do valor previsto no orçamento vigente, para reforço das dotações e suas necessidades 

especificadas. 

 

Art. 2º - Para cobertura dos créditos de que tratam a presente Lei, serão utilizados 

recursos do produto de: 

a-  anulações de dotações, superávit financeiro ou excesso de arrecadação, 

conforme definidos no art. 43 da Lei 4.320. 

b- Excesso de Arrecadação apurado no exercício. 

c- Superavit Financeiro apurado no balanço do exercício anterior. 

 

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 01 de outubro de 2022. 

 

 

Conde, 11 de outubro de 2022. 

 

 
 
 
 

     
  KARLA PIMENTEL 

    PREFEITA DE CONDE 
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