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DECRETO Nº. 545, de 27 de dezembro de 2022. 

 
“Altera o artigo 4º, inciso I, da Lei n° 5.894 de 30 

de dezembro de 2021, passando de 30% para 

50% o limite de autorização para abertura de 

crédito adicional suplementar sobre o total da 

Despesa fixada na LOA do município de Óbidos 

para o exercício financeiro de 2022 nos termos 

do que contém no PL 016/2022”. 

 

O Prefeito Municipal de Óbidos no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela Constituição Federal do Brasil, bem assim na competência disciplinada pela 

Lei Orgânica do Município de Óbidos, sempre atuando em atenção ao interesse 

público e da gestão administrativa Municipal. 

 

Considerando, que o PROJETO DE LEI N° 016/2022, encaminhado ao Poder 

Legislativo não teve a devida apreciação, mesmo com pedido de urgência 

urgentíssima não recebeu a tramitação disciplinada no Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Óbidos e na Lei Orgânica, ocorrendo prejuízo grave ao 

Município ante a negativa de prestação legislativa; 

 

Considerando que o Projeto de Lei sequer foi apreciado na sessão extraordinária 

ocorrida na segunda quinzena de dezembro de 2022, mesmo diante da 

necessidade da gestão bem justificada, sendo arquivado ilegalmente na Comissão 

de Constituição e Justiça em razão de parecer absolutamente desfundamentado, 

em frontal afronta as regras regimentais e a disposição da Lei Orgânica Municipal; 

 

Considerando, que essa circunstância de impedimento de tramitação regular de 

Projetos de Lei do Executivo é objeto de ACP – Ação Civil Pública de processo nº 

0800307-77.2022.8.14.0035, justamente por negativa de cumprimento do devido 

processo legislativo pelo Presidente de cujo mandato encerra 31.12.2022; 

 

Considerando, por fim, que o Município de Óbidos editou Decreto nº 514/2022 

dispondo sobre a suspensão das atividades financeiras para ajuste do 

planejamento de 2023, período em que detectou a necessidade URGENTE de 

realizar a abertura dos créditos adicionais no limite de 50% do total da despesa 

fixada na LOA de 2023 (Lei Municipal nº 5894/2021; 

 

Considerando, por fim, que o percentual de 50% fixado no presente Decreto para 

alteração do limite de possibilidade de abertura de crédito adicional e/ou 

suplementar é inclusive inferior ao disposto da Lei nº 5908 de 23 de novembro de 

2022, a qual fixou o orçamento para exercício 2023, demonstrando não somente a 
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legalidade da alteração pretendida, mas, sobretudo, a necessidade da gestão para 

manutenção do equilíbrio fiscal e econômico das contas públicas Municipais;   

 

D E C R E T A: 

 

Art.1°. Altera o artigo 4°, inciso I, da Lei 5.894, de 30 de dezembro de 2021, para 

que passe de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento), a autorização 

concedida para abertura de créditos adicionais suplementares às dotações do 

Orçamento Municipal de 2022 que se tornarem insuficientes, utilizando como fonte 

os recursos definidos nos termos do Art. 43, § 1°, da Lei Federal n° 4.320/64. 

 

Art. 2°. Essa alteração foi realizada por meio do presente Decreto para ratificação 

quando da tramitação e aprovação do PL 016 de 2022. 

 

Art. 3º. A fixação da alteração através do presente Decreto atende a urgência e a 

necessidade da alteração para a manutenção do equilíbrio fiscal do Município de 

Óbidos, ante a negativa da devida prestação legislativa apontada na 

fundamentação lançada no preâmbulo do presente. 

 

Art. 4º. O presente Decreto fará parte integrante do Projeto de Lei 016 de 022 para 

todos os efeitos de direito. 

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º - Publique-se; registre-se; e, cumpra-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS, Estado do Pará, em 27 de 

dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

JAIME BARBOSA DA SILVA 

Prefeito Municipal de Óbidos 
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