
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 030/2019

Abertura de Crédito Suplementar por excesso de arrecadação, apurado
no período de janeiro a dezembro do corrente exercício para
incorporação ao orçamento Municipal de recursos por excesso de
arrecadação na forma do artigo 42 da Lei 4.320/64.
 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUAMARÉ, no uso de suas
atribuições legais, com base nos incisos III e IV do art. 45 da Lei
Orgânica do Município e autorizado pela Lei Municipal nº 725/2018,
resolve editar o presente Decreto de Crédito Suplementar
orçamentário, em face das seguintes considerações:
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, I da Lei nº 725/2018 – Lei
Orçamentária Anual para o exercício 2019;
 
CONSIDERANDO, o artigo 42 da Lei nº 4.320/64, que permite a
abertura de crédito suplementar orçamentário através de decreto;
 
CONSIDERANDO, o disposto no inciso II, §3º, do artigo 43 da Lei nº
4.320/64, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar
orçamentário por excesso de arrecadação;
 
CONSIDERANDO, o excesso de arrecadação está em consonância
com o crescimento das Receitas, tendo em vista a diferença positiva
entre os valores orçados e arrecadados no período de janeiro a
dezembro de 2019;
 
CONSIDERANDO, o estudo realizado pela equipe técnica da
Contadoria Geral do Município acerca deste acréscimo;
 
DECRETA:
 
Art. 1º - Fica incorporado a Lei Municipal nº 701/2017, alterada pela
Lei Municipal nº 729/2019, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município de Guamaré/RN, para o período de 2018/2021”, Lei
Municipal nº 722/2018, que “Dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração e execução da Lei Orçamentaria para o exercício 2019 e
dá outras providencias”, e Lei Municipal nº 725/2018, que “Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício 2019”, o
crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$
1.031.850,97 (hum milhão trinta e um mil oitocentos e cinquenta reais
e noventa e sete centavos) provenientes dos seguintes recursos
vinculados: Transferência dos Recursos do Sistema único de Saúde –
SUS: Atenção de média e alta Complexidade; Vigilância em Saúde;
Transferência do Salário Educação; Transferência direta do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FND; Programa
Dinheiro Direto na Escola; Programa Nacional de Alimentação
Escolar; outras transferências diretas do Fundo e Cota Parte de
recursos do fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Básico - FUNDEB e o valor de R$ 137.653,88 (cento e trinta sete mil
seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos),
provenientes dos seguintes recursos não vinculados: Imposto de
Transmissão “inter vivos” de Bens Imóveis e de Direitos;
Remuneração de Depósito Bancário; Cota-parte do IPVA; para reforço
de dotações orçamentárias existentes no orçamento vigente
especificadas no anexo I deste decreto.
 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao reforço das
dotações constantes no Anexo I, o valor a maior, arrecadado levando-
se em consideração a receita estimada na Lei Orçamentária Anual,
correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019 por
diferença nominal, sem levar em conta a tendência de arrecadação
para a última quinzena do mês de dezembro do corrente exercício.
 



Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, Palácio Luiz Virgílio de Brito,
em 16 de dezembro de 2019.
 
FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal
 
ANEXO I
 
Incorporação a Lei Municipal nº 701/2017, alterada pela Lei
Municipal nº 729/2019,
Lei Municipal nº 722/2018, e Lei Municipal nº 725/2018,
 
CRÉDITO SUPLEMENTAR:
Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.001 – Secretaria Municipal da Chefia do
Gabinete Civil
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa: 0101 – Gestão Pública Integrada do Gabinete Civil
Projeto/Atividade: 2.002 – Apoiar as atividades da Chefia do
Gabinete Civil
 
Caracterização da Atividade (objetivo): Dotar a secretaria
Municipal da Chefia do Gabinete Civil de condições para gerir suas
ações durante o mês de dezembro do corrente exercício.
 
33.90.39.73.00.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica.
Valor R$ 137.653,88
 
CRÉDITO SUPLEMENTAR:
Órgão: 05 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 05.001 – Fundo Municipal de Educação.
Função: 12 - Educação.
Subfunção: 12.361 – Ensino Fundamental.
Programa: 0106 – Programa de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental
Projeto/Atividade: 2.093 – Manutenção das Atividades do FUNDEB
40%.
 
Caracterização da Atividade (objetivo): Dotar o Fundo Municipal
de Educação de condições para gerir suas ações durante o mês de
dezembro do corrente exercício.
 
33.90.39.73.00.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica.
Valor R$ 422.383,58
 
CRÉDITO SUPLEMENTAR:
Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 03.001 – Fundo Municipal de Saúde.
Função: 10 - Educação.
Subfunção: 122 – Administração Geral.
Programa: 0109 – Gestão Pública Integrada da Saúde
Projeto/Atividade: 2.044 – Apoiar as atividades da Secretaria
Municipal de Saúde.
 
Caracterização da Atividade (objetivo): Dotar o Fundo Municipal
de Saúde de condições para gerir suas ações durante o mês de
dezembro do corrente exercício.
 
33.90.39.73.00.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica.
Valor R$ 609.467,59
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