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EXMO. SR. PRESIDENTE, NOBRE VEREADORA E VEREADORES 

E com grande satisfacao que colocamos a apreciacao de Vossas 
Excelencias, 0 presente Projeto de Lei nQ 061 12020, que dispoe sobre a 
autoriza~iio /egis/ativa para a devoluceo, pe/o Presidente da Camara, da parte 
niio utilizada do duoaecimo a que tern dire ito da Camara Municipal. 

o motivo da presente autorizacao pleiteada e 0 reforco no caixa da 
prefeitura das acoes adotadas ao combate da pandemia do Novo Coronavirus 
(Covid-19). Todos podemos acompanhar pelos balancetes enviados pel a prefeitura 
ou atraves do portal da transparencia da mesma que a arrecadacao caiu e nao s6 
aqui mas em todos os municfpios do nosso pars e essa devolucao aqui pretendida 
e mais uma forma de continuarmos colaborando com as acoes de enfrentamento a 
essa pandemia. 

A devolucao de duodecirno e algo bastante comum em nossa carnara 
municipal e e facilmente comprovada ao se acompanhar os balancetes do rnes de 
dezembro das qestoes anteriores, sendo concretizada, no ultimo dia util bancario 
do ano, que ocorre geralmente por volta do dia 29 ou 30 de dezembro. 

A novidade do presente Projeto de Lei, e que essa devolucao, nesse 
momenta sanitario especial que vivemos, sera antecipada e feita rnes a rnes em 
um montante a ser definido pelo Presidente da Camara, que ap6s fazer os 
pagamentos das obriqacoes do orqao e observado 0 respective planejamento 
financeiro, 0 que "sobrar", em funcao do contingenciamento de despesas que ja 
vem sendo feito, sera restituldo aos cofres do municipio. 

Era 0 que tfnhamos a apresentar e na oportunidade conclamamos aos 
Nobres Pares, sua apreciacao, a proposicao de emendas, se necessario for, e a 
ulterior aprovacao do presente. 
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PROJETO DE LEI NS! 061 12020 

AUTORIZA A DEVOLUCAo ANTECIPADA 
DO DUODECIMO DA CAMARA 
MUNICIPAL AO PODER EXECUTIVO EM 
FUNCAo DA PANDEMIA DO NOVO 
CORONAViRUS. 

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, Prefeito Municipal 
de IIha Comprida/SP, no uso das atrlbuicoes que Ihe sao conferidas por Lei, FAZ 
SABER, que a Camara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei: 

Art. 1Q - Fica 0 Presidente da Camara Municipal de IIha Comprida, autorizado 
a devolver antecipadamente, ao poder executive, a parte do 
duodecimo nao utilizada nos programas e acoes do poder legislativo. 

§ Unico - A devolucao sera realizada mensalmente em valores estabelecidos rnes 
ames e definidos pelo Presidente da Camara, com 0 prop6sito de 
reforcar as acoes do municipio ao combate a pandemia do Novo 
Coronavirus (Covid-19). 

Art. 2Q - Os recursos necessarios ao atendimento da presente Lei, correrao por 
conta das verbas consignadas no orcarnento vigente. 

Art.3Q Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, retroagindo 
seus efeitos a 01 de junho de 2019. 
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