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Prefeíto-Municipal

DE 26/06/2018, NA

AGLIBERT0 GONÇALVES, Prefeito Municipal de
Buritizal, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições e de conformidade com o disposto na Lei
Orgânica do Município;

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e
eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art.1°) -0 artigo 8° da Lei Complementar Municipal n°103 de 26/06/2018, passa terá a
seguinte redação:
"Art. 8°) - 0 Poder Executivo é autorizado, nos
termos da Constituição Federal e da Lei Federal n°
4320/64, a:

1.
Realizar
operações
de
crédito
por
antecipação da receita nos termos da legislação em
vigol.;

11.
Abrir,
durante
o
exercício,
créditos
suplementares por decreto até o limite de 10% (dez

por cento) da despesa total fixada no orçamento,
observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal
n° 4.320, de 17 de março de 1964;

111.

Abrir créditos adicionais por decreto até o

limite da dotação consignada como Reserva de
Contingência.

IV. Realizar transposições, remanejamentos e
transferências de dotações até o limite de 10% (dez

por cento) da despesa total fixada no orçamento,
situação esta que não implicará em qualquer
dedução do percentual autorizado no inciso 11 deste
artigo (ADI 3.652, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
julgamento em 19-12-2006, Plenário, DJ de 16-32007).

V.
Promover as alterações e adequações de sua
estrutura administrativa, desde que sem aumento
de despesa e com o objetivo de modernizar e
conferir maior eficiência e eficácia ao poder
público municipal.
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§ |° - Ficam igualmente autorizados e não serão
computados, para efeito do limite fixado no inciso
"11" deste artigo, os casos de abertura de Créditos
Adicionais Suplementares destinados a suprir
insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à
pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública,
débitos constantes de precatórios judiciais e
despesas a conta de recursos vinculados,
dispensando-se a realização de novas audiências

públicas para tanto.

§ 2° - A suplementação através da edição de
Decreto Executivo a que alude o inciso 11 deste
artigo, por encontrar autorização expressa na

própria Lei Orçamentária, será utilizada para
reforçai. dotações insuficientemente consignadas
no orçamento, ficando nos casos de utilização do
aludido percentual, automaticamente alterados os
valores dos anexos a que aludem os programas
constantes do PPA e da LDO vigentes no
respectivo exercício financeiro, dispensando-se a
realização de novas audiências publicas para tanto.
§ 3° - Quando se referir ao orçamento do Poder
Legislativo, a suplementação a que alude o inciso
11 deste artigo, será direcionada formalmente por
meio de ofício da Presidência da Câmara
Municipal ao Executivo, o qual deverá indicar
como recursos a anulação parcial ou total de suas

próprias dotações orçamentárias, uma vez que a
competência para edição dos respectivos decretos
de suplementação, bem como de toda e qualquer
matéria de natureza orçamentária, a teor do
disposto no art. 61, § 1°, inciso 11, letra "b" da

Constituição Federal é exclusiva do Chefe do
Poder Executivo".

Art. 2°) -

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposiçõe
em contrário.

Prefeitura Municipal de Buritizal,14 de dezembro de 2018.
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REGISTRADO. Publicado e arquivado na forma da lei.
Buitizal, data supra.

