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ESTADO DA PARAjBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA Vl-STA

DE DEZEMBRO DE 2018.

Fixa      Percentual      para      realiza9ao      de
Operac6es    de    Credito    e    Abertura    de
Creditos     Suplementares     e     da     outras
providencias.

Artigo 1.° - Para a execucao do Orcamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operae6es de cr6ditos por antecipapao da receita, ate o limite de 7°/o (sete por cento)
da Receita Corrente Liquida, conforme determina a Resolapao 43, de 21  de  Setembro de 2001  do
Senado Federal, combinados com a Lei Complementar n° 101/2000.

11  - Abrir Creditos  Suplementares,  mediante  a utilizapao  dos recursos  adiante  indicados,  ate  o
limite correspondente a 30,00 %, (Trinta Por Cento) do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as
seguintes finalidades :

a) Atender insuficiencia nas dotap6es orcanentarias, utilizando como fonte de recursos,
as disponibilidades caracterizadas no pafagrafo  l°, do Art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64 ....

§  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  realocar  recursos  apamentatos  entre
unidades    orgamentarias    e    6rgaos,    utilizando    como    fonte    de    recurso    as    disponibilidades
caracterizadas no paragrafo  1°, 20, 30 e 40 do Art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64, de  17 de Margo de
1964 e Art.  108 da Lei Estadual n° 3.654, de  10 de Fevereiro de  1971.", como tanbem transferir ou
remanejar dotap6es de uma categorias econ6mica de progranapao para outra.

§ 2° - As Operap5es de Credito do Inciso I, e o aumento percentunl do limite fixado no
lnciso 11, deste Artigo, s6 poderao ser realizados por proposta do executivo, mediante aprovapao do
Legislativo.

Ill.   Aprovar   o   Quadro   de   Detalhamento   da   Despesa   das   Entidades   da   Administrapao
Descentralizadas  para  o  Exercicio  de  2019,  podendo  abrir  Cr6ditos  Suplementares  ate  o  limite
previsto no lnciso I, deste Artigo.

Artigo 2. ° Esta Lei vigorat durante o exercicio de 2019,  a partir de  1.° de janeiro, revogadas as
disposic6es
em contrino.
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