
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

LEI N° 165, DE 24 DE SETEMBRO DE 2008
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Dispõe sobre autorização de abertura de
créditos suplementares e dá outras
providências.

A CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA estatui e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1°- Fica autorizado ao Poder Executivo, nos termos da Constituição federal e da Lei
4.320/64 a:

I. - Suplementar as dotações orçamentarias de atividades, projetos, programas e atividades
especiais, até o limite de 50% (Cinquenta por cento) do total da receita prevista para o
exercício de 2008, adotando como fonte de recursos os definidos no parágrafo 1° do
Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964;

II. transpor, remanejar, transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de
programação, nos termos do inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal.

Parágrafo único Na transposição, remanejamento ou transferência que trata o item II poderá
haver ajuste na classificação funcional.

Art. 2°- Fica autorizado ao Poder Executivo a atualizar periodicamente, durante a execução
orçamentaria, os saldos das dotações orçamentarias, mediante a utilização de índice relativo a
preços.

§1° O Poder Executivo poderá valer-se da utilização de créditos adicionais, nos termos das
Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Município e da Lei n° 4.320/64,
destinados a reforçar verbas, já prevista no orçamento anual, porém insuficientes para
satisfazer as reais necessidades da obra ou serviços públicos, para atender as despesas não
contempladas no orçamento anual e para atender as despesas imprevisíveis ou urgentes, até o
valor correspondente à soma dos orçamentos fiscal e da seguridade social, respeitado sempre o
teto previsto no anexo de fontes de financiamento do Plano Plurianual - PPA: 2006/2009.

§2° O Poder Executivo poderá formalizar, por meio de Portaria, as seguintes alterações na
Lei Orçamentaria para 2008.
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I. na modalidade de aplicação

II. na modalidade de aplicação e no elemento de despesa, quando atrelado um ao outro.

§3° A solicitação de remanejamento de dotações orçamentarias entre projetos e atividades,
será permitida, devendo, entretanto, indicar obrigatoriamente:

I. quando o remanejamento proposto se referir a um único programa

a) a redução e o acréscimo dos respectivos produtos dos projetos e/ou atividade,
tendo em vista o alcance dos objetivos previstos; e

b) a pertinência com os objetivos do projeto ou atividade suplementados;.

II. quando envolver projetos e atividades de mais de um programa, além do disposto nas
alíneas "a" e "b" do inciso I, deve ainda explicitar o impacto da solicitação sobre os
objetivos de cada um dos programas.

§4° O Poder executivo poderá, no decorrer do exercício de 2008, fazer alterações na
estrutura administrativa e organizacional do município, podendo criar e/ou extinguir
secretarias, autarquias e demais órgãos, bem como alterar a suas estruturas internas.

Art. 3°- Havendo alteração, por ato da esfera federal, nos códigos da classificação da receita
e da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar os códigos dos Orçamentos
vigentes.

Parágrafo único A compatibilização da codificação prevista neste artigo será efetuada através
de ato do Poder Executivo.

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de
maio de 2008.

Floresta do Araguaia - PA, 24 de setembro de 2008.

ío dos Santos

Prefeito Municipal
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