PREFEIT'UITA DE

sÃo MIüTJEL Do Gu,{MÁ
PODER EXECUTIVO
LEI MUNICIPAL N',419/2422,D8 01DE JUNIIO 2022
EMENDA A LEI MUNTCIPAL N'. 393t2021, QUE
orspÕe soBRE A LEr oRÇAMExrÁma ANUAL LoA pARA o MuNrcÍrro ur sÃo MTGUEL Do
cuauÁ pARA o ExERCÍcro FTNANCETRo DE
2422,, AUMENTANDO O LIMITE DE ABERTURA
pB cnÉ»rro SUpLEMENTAR E EMENDa À rgr
MUNrcrpAL N" 4tL/zfizt. eut DrsrÕg soeRE A
EsrIMÀTIvA DA RECETTA E rrx,q.ÇÃo DA
DESPESÂ oRÇAMExrÁnm Ar{uAL Do
nquxrcÍpro DE sÃo nrrcuur, Do cuaivrÁ pARA
r,xrncÍcro FTNANCETRO DE ztzz, E
ESTABELECE ourRÀs pRorrmÊucr*.s.

o

O Prefeito de Sã«r Miguel do Guamá, Estado do Pará, o senhor EDUARDO
SAMPAIO GOME§ LEITE,Aft. 66, Inciso IV e VI da Lei Orgânica do Município dc
São Miguel do GuamiLiPA, faço satrer que a Câmara Municipai de Vereadores aprovüu
c cu sanciono a scguinic Lci:

Art.I'-

i\"tlodiÍica o inciso

I. do art. 24',

d,a

Lei h4unicipal

nu 39312021que,oassa a

çontar corrr a seguinte redação:

"Art.24o

- O projeto de lei orçamentária

anual autottzarâ o poder executivo, nos

terrflos da Constituição Federal e da Lçi 4.320164 a:

I-

Suplementar as dotações orçamentárias de atividades, projetos, programas

e

atividades especiais até o limite de 25uÁ (vinte e cinco por cento) do total da receita
prevista para o exercíoio de 2022, adotando como Í'onte de recurso os defrnidos no

parágrafo 1o do art" 43 da ieí 4.320 dc

i7 de março de i964

e observacio o limitc

definido pelos recursos efetivamcntc disponívcis, como determinado peio artigo 7."
inciso

I

e ar-tigo 43, 1", da Lei Federal n" 4.320, de 17 de março de 1964, créditos

adicionais suplementares até o limite definido na Lei de Diretrizes Orçamentítria2022, e

III, alinea "b"

da

Lei Complementar 101i2000 e; Abrir créditos adicionais suplementares até o limite

de

da Reserva de Contingência conforme estabelecido no art. 5o, inciso

50% (cinquenta par cento) do valor total previsto cla Lei Orçamentária Anual, inclusive

Praça Licurgo Peixoto, no 130 - Centro - São fu[iguel do Guamá
cEP.68.660-000

- Pará -

t
PREFEITURÂ

sÃo

DE,

MTGTJEL

Dü cuauÁ

I}üDER EXECTJTIYO
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Art.Zo - Modifica o inciso

II

e caput do art. 7o, da

Lei Municipal

no

4lll202l

que

passa a contar com a seguinte redação:

'nAfl. 7"

-

De acordo com a iei de rliretrizes orçamentárias para o exercicio

financeiro de 2A22 f,rcam autorizados os Poderes Executivo e iegislativc a abrir creditos
adicionais si.rplementares, cntre órgãos or-i seei:eta-rias, clotações üíÇameiitárias, p§etos

atividades ou elementos de despesa", cbserrado

o limite

definido pel.os recursos

ef,etivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 7.o inciso

Lei Federal

no 4.320,

I e artigo

43, 1", da

de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares até o

limite definido na Lei de Diretrizes Orçamentária 2A22, e da Reserva tle Contingência
confotme estabclecido no aft" 5o, inciso III, alínea "b" da Lei Cr:mplementar 101/200ü.

II - Abrir

créditos adicionais suplementares até o limite de 507o (cinquenta por

cento) tio valor total previsto da Lei Orçarnentária Anuai, inclusive §orn a abertura

cle

novas ciassiíicações por natureza de despesa e fonte de recursos dentro de cada projeto
e atividaCe"^

Art.

3o

- A presente Emenda à Lei Municipal no 39*7l2\2l. entra ern vigor na data

de sua publicação, com eficácia para o exercício de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sã,o Miguel do Guam$ Estado do Pctrtí, em

0l cle

jumho ele 2t)22.
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