
LEI �º 914/06 de 23/05/2006 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ALTERAR OS 
ARTIGOS DA LEI MUNICIPAL Nº 865 DE 06 DE SETEMBRO DE 
2005 E INCLUSÃO DE ARTIGOS DA LEI MUNICIPAL N° 877 DE 26 
DE OUTUBRO DE 2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal do Município de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e 
que sanciona a presente Lei: 

Art. 1º. A Lei n° 3.137 de 27 de outubro de 2005 passa a vigorar com alteração da redação 
dos artigos 6º e 7º: 
 
Art. 6. Fica o Poder Executivo autorizado por Decreto do Prefeito Municipal, a alterar, incluir 
ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas 
modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa. 

Art. 7. O Poder Executivo, por decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo, 
poderá aumentar ou diminuir as metas físicas e financeiras estabelecidas a fim de 
compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a 
assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas. 

Art. 2º. A Lei n° 877 de 26 de outubro de 2005 passa a vigorar acrescida ao Título VII – Dos 
Créditos Adicionais, dos seguintes artigos 27 – A, 27 – B, 27 – C e 27 – D: 
 
Art. 27–A. Os recursos oriundos de convênios não previstos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, ou subestimados no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser 
utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais ou suplementares de 
projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 27–B. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos 
adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes. 

Art. 27–C. O Poder Executivo, por decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder 
Executivo, poderá aumentar ou diminuir as metas financeiras estabelecidas a fim de 
compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a 
assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas. 

 



Art. 27–D. Está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a realizar abertura de 
créditos adicionais na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por decreto, dependendo da existência 
de recursos disponíveis, nos termos e limites da Lei Federal nº 4.320/64 e alterações 
posteriores. 
Parágrafo único - Os recursos disponíveis de que trata o artigo, são aqueles referidos no 
artigo 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964: 

I – Esta o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a movimentar o excesso de 
arrecadação, desde que comprovada a existência do excesso no período da abertura do crédito 
adicional, a ser apurado em cada fonte de recurso, conforme prevê o inciso II do § 1º do artigo 
43 da Lei 4.320/64, combinado com o § 3º deste mesmo artigo. 

II – Esta o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a movimentar, as dotações 
orçamentárias de elementos de despesa dentro da mesma atividade ou projeto de 
programação, por decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto-
Legislativo no âmbito do Poder Legislativo, desde que não comprometa as dotações de 
pessoal, encargos e outras consideradas prioritárias ao atendimento, principalmente as que 
dependem de limites mínimos legais, conforme previsto no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei 
4.320/64. 

III - Esta o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a utilizar o superávit 
financeiro, verificado no balanço patrimonial do exercício financeiro imediatamente anterior, 
para suplementação de dotações orçamentárias, conforme prevê o § 1º, inciso I, do artigo 43 
da Lei 4.320/64, combinado com o § 2º deste mesmo artigo. 

IV – Esta o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a suplementar, utilizando-
se do Excesso de Arrecadação, verificado nas rubricas específicas dos convênios, utilizando 
para isto o repasse do respectivo convênio, cujo valor não fará parte do demonstrativo do 
quadro de excesso de arrecadação para efeitos de outras suplementações. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

São João do Oeste, 23 de maio de 2006. 
 

________________________________ 
Rolf Harry Trebien 
Prefeito Municipal 

 


