
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA/ ES

LEI Nº 886/201 9

ALTERA O ART. 5º DA LEI Nº 861/2019 QUE
ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO
MUNICÍPIO DE IBATIBA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FAÇO

SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. 1º - 0 Art. 5º da Lei Municipal nº 861/2019 passa a vigorar com a seguinte

redação:

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos

adicionais suplementares:

l — até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total da despesa fixada na Lei

Orçamentária Anual, de acordo com o disposto no art. ?º, | e art. 42 da Lei Federal

4.320 de 17 de março de 1964, utilizando como fonte de recurso as definidas no art.
43 da Lei Federal nº. 4.320/64 e recursos de convênios, conforme parecer consulta

TCEES nº. 028 de 06 de julho de 2004, independentemente da fonte de recurso

prevista para a despesa;

ll —— até 100% (cem por cento) do excesso de arrecadação, nos termos do

inciso II, % 1º, e 55 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

lll — até 100% (cem por cento) do superávit financeiro apurado no balanço

patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso |, 5 1º, e 5 2º do artigo 43 da

Lei Federal nº 4.320/64;

lV — até 100% (cem por cento) do recurso de convênio firmado no exercício,

conforme Parecer Consulta TCEES n. 028/2004;

V- até 100% (cem por cento) do produto de operações de crédito autorizadas,

de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realiza—las, conforme

inciso IV do 5 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

Vl —- até 50% (cinquenta por cento) do valor total das dotações de pessoal e

encargos sociais que se encontrarem insuficieintemente dotadas, mediante anulação
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de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais,
nos termos do inciso III, 5 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

VII - até 10% (dez por cento) das movimentações por anulação total ou
parcial de dotações realizadas dentro do mesmo projeto ou atividade.

Parágrafo único. Os créditos adicionais suplementares autorizados no caput

do artigo poderão ocorrer entre todas as Unidades Gestoras integrantes do
Orçamento do municipio.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogando as
disposições em contrário.

Autor: Prefeito Municipal —- Luciano Miranda Salgado.

.Gabinete do Prefeito de Ibatiba - Estado do Espírito Santo, aos vinte e cinco
dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (25/11/2019).
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LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito de Ibatiba

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos
da Lei Orgânica Municipal, que a
presente Lei foi publicada no quadro de
avisos da Prefeitura de Ibatiba, no dia 25
de novembro de 2019.

Niieé'iàío'r'stiiçiª. sábios
Chefe de Gabinete
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