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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 035, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

Ementa: Dispõe sobre o uso do orçamento do exercício anterior
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE, no
uso de suas atribuições legais, e por força do mandamento
constitucional,

Considerando, que o Poder Executivo no uso de suas
obrigações, atendeu o disposto no Art. 35, § 2º, Inciso III, do
ADCT-CF 88;

Considerando, que o Poder Legislativo rejeitou o Projeto de Lei
nº 012/2015, que dispões sobre o Orçamento Geral do
Município para o exercício de 2016;

Considerando, que o orçamento é autorizativo e, portanto, é da
responsabilidade do Poder Executivo manter a continuidade da
administração para os serviços anteriormente criados (principio
da anterioridade);

Considerando, que a Lei 4.320/64 no § 1º do artigo 12 da Lei
4.320/64 estabelece o seguinte:

§ 1º – Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações
para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive
as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação
de bens imóveis.

Considerando, que a Constituição Federal, artigo 167, I, proíbe
o início de programas ou projetos não incluídos na lei
orçamentária anual e que a Lei nº 4.320/64, artigo 6º, exige que
todas as despesas constem da lei de orçamento (princípio da
universalidade);

Considerando, que se constitui uma anomalia pois não cabe ao
Poder Legislativo simplesmente rejeitar o projeto de LOA, vez
que a elaboração do orçamento público é tarefa afeta à Casa
Legislativa, tanto é assim que, caso o Executivo não encaminhe
o projeto em tempo hábil, deve o Legislativo trabalhar o
orçamento corrente como proposta orçamentária (Lei nº
4.320/64, art. 32), devendo se considerado o projeto de LOA
encaminhado pelo Executivo ruim, na avaliação do Legislativo,
proceder aos ajustes que entender necessários, aprovando o
projeto de lei conforme seu arbítrio (observadas as restrições
impostas pela Constituição Federal, artigo 166, §§ 3º e 4º),
encaminhando o projeto aprovado para sanção do Executivo;

Considerando, as disposições constantes do art. 32 da Lei
4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica autorizado o Município a utilização da Lei Municipal
nº 467/2014, que dispôs sobre o orçamento geral para o
exercício de 2015, nas ações de custeio e manutenção das
atividades administrativas do exercício de 2016;

Art. 2º - As despesas necessárias a execução de novos
projetos/ações de investimentos somente serão realizadas
mediante autorização de crédito especial, na forma da lei.

Art. 3° - O presente Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas todas e quaisquer disposições contrárias.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 04 de janeiro de 2016.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA

Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN
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