
. ir
Cüít£0^

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nã 601, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021

Autoria: Poder Executivo

AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR

NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUITEGI, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES, CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, FAÇO SABER QUE O PODER
LEGISLATIVO APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art.l'. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar ao

orçamento do exercício de 2021, no percentual de mais 25% da Despesa Fixada.

Art. 2°. Os recursos para fazer face as despesas estabelecidas no art. anterior ocorrerão

em conformidade com o que dispõe o art. 43 da Lei 4.320/64.

Art. 3°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar remanejamento,

transposição e transferência orçamentária de recursos de uma categoria de programa para outra,

de uma unidade orçamentária para outra e ainda de uma fonte de recurso para outra, no orçamento

aprovado para o exercício do ano em curso de 2021, de acordo com o previsto no inciso VI, art. 167,

da Constituição Federal.

Parágrafo Único. A abertura de credito adicionais suplementares por transposição,

remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra e de

um órgão para outro, no âmbito da execução orçamentária, de que trata o caput deste artigo,

processar-se - à por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

1 - Remanejamento e suplementação de dotações orçamentárias com a finalidade de
ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no
Inciso 111, do § 1^ do Art. 43 da Lei Federal N9 4.320/64, até o montante dos saldos das dotações
orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

II - Remanejamento e Suplementação de dotações orçamentárias e, caso de
movimentação de pessoal de uma unidade orçamentária para outra.

III - Transferências de dotações, por decretos e resolução, respectivamente, as dotações

atribuídas ao executivo e ao legislativo, entre os mesmos grupos de natureza de despesas;
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IV - Transposição de recursos de uma Unidade Orçamentária para outra, ou de uma
categoria de programa para outra, desde que dentro do mesmo órgão.

V - Fica autorizado o Poder Executivo a remanejar recursos do Pré -Sal para pagamento

de contribuições previdenciária.

Art. 52 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo todos os seus

efeitos à 02 de janeiro do ano em curso

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI, Estado da Paraíba, aos

08 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito
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