
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

EMENDA MODIFICATIVA 001/2019

Ao Projeto de Lei n° 538, 13 de Setembro de 2019, do Poder Executivo

Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei

Orçamentaria de 2020, e dá outras providências.

AUTORIA: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.

TEXTO:

1- ALTERA-SE O TEXTO ORIGINAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art. 6° - A Lei Orçamentaria Anual autorizará o Poder Executivo, nos termos do
artigo 7°, da Lei Federal n° 4-320, de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais,
de natureza suplementar, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da
despesa fixada na própria Lei, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do
próprio orçamento, bem assim excesso de arrecadação do exercício, realizado e
projetado, como também o superavit financeiro, se houver, do exercício anterior.

Parágrafo Único - Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do
mesmo programa e incluir sub - elementos dentro da mesma unidade orçamentaria
sem prejuízo da dotação inicial;

2- O TEXTO PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art. 6° - A lei Orçamentaria Anual autorizará o poder Executivo, nos termos do
artigo 7°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais,
de natureza suplementar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da
despesa fixada na própria Lei, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do
próprio orçamento, bem assim excesso de arrecadação do exercício, realizado e
projetado, como também o superavit financeiro, se houver, do exercício anterior.

Parágrafo Único - Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do
mesmo programa e incluir sub - elementos dentro da mesma unidade orçamentaria
S£FR-prejuízo da dotação inicial
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