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LEI Nº 3152, de 15 de dezembro de 2020. 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 

3114/2020, a qual dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias do Município de 

Guarapuava, para o exercício de 2021 e 

autoriza o Poder Executivo Municipal a 

proceder a abertura de créditos adicionais 

durante o exercício, conforme prevê a Lei 

Federal nº 4.320/1964. 

 

 

Art. 1º Altera o art. 15, da Lei Municipal nº 3114, de 1º de setembro de 2020, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 15. O Executivo municipal, em cumprimento ao disposto no artigo 7º da 

Lei Federal nº 4.320/1964, fica autorizado a abrir por ato próprio, na forma 

de créditos adicionais suplementares e especiais, no orçamento da 

administração direta, indireta, independentemente, até o limite de 20% 

(vinte por cento) do valor total atualizado do orçamento.  

§1º O remanejamento orçamentário constitui-se na reprogramação ou 

reavaliação das prioridades das ações mediante a realocação de recursos de 

uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro e de uma 

unidade orçamentária para outra. 

§2º A reprogramação referida no parágrafo anterior será realizada na forma 

de 

transferência ou transposição dos recursos. 

§3º Para efeito desta Lei, entende-se por: 

I – transferência é a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo 

órgão, 

num mesmo programa de trabalho, entre as categorias econômicas de 

despesa, mantendo-se o programa em funcionamento; 

II – transposição é a realocação de recursos que ocorre entre programas de 

trabalho, dentro do mesmo órgão ou de um órgão para outro, ampliando, 

desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de 

outro também nela previsto; 

III – realocação de recursos em sede intraorganizacional, ou seja, de um 

órgão/entidade para outro nos casos de reformas administrativas de que 

resulte a criação, extinção, fusão ou cisão. 
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§4º Excluem-se do limite de que trata o caput deste artigo os créditos 

adicionais 

suplementares e especiais que decorrerem de leis municipais específicas.  

§5º Fica autorizado e não será computado para efeito do limite fixado no 

caput 

deste artigo: quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das 

dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida 

pública, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios 

anteriores, despesas à conta de receitas vinculadas e transferências 

constitucionais aos municípios; a abertura de créditos suplementares e 

especiais por decreto, com os recursos resultantes de: 

I – superávit financeiro definido no inciso I, §1º, do art. 43 da Lei nº 

4.320/1964; 

II - excesso e tendência de arrecadação da receita conforme definido no §3º, 

art. 

43, da Lei nº 4.320/1964; 

III – ajustamento de dotação do mesmo órgão. 

IV – o produto de operações de crédito já autorizadas por lei especifica, em 

forma 

que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.” 

 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

Guarapuava, 15 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 

Prefeito Municipal 
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