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 LEI Nº 1934, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013. 
 
Autoriza abertura de crédito suplementar ao 
Orçamento Fiscal do Exercício de 2013 do Município 
de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e dá 
outras providências. 
 

O Povo do Município de Guaranésia, Estado de Minas 
Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir 

crédito suplementar ao orçamento em curso, até o valor de R$ 1.085.980,14 
(um milhão, oitenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais e quatorze 
centavos), pelo superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do 
exercício anterior, para suplementação de dotações, mediante decreto do 
executivo, conforme dispõe o art. 43, § 1º, I, da Lei nº 4.320/64, para atender a: 

 
I – despesas de custeio (material de consumo, outros serviços de 

pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica), contribuições, despesas com 
pessoal e encargos sociais, despesas com aquisição de equipamentos e 
material permanente para todas as unidades orçamentárias. 
 

Art. 2º. Consideram-se recursos para ocorrer às despesas com o 
presente Crédito Suplementar, superávit financeiro apurado em Balanço 
Patrimonial do exercício de 2012. 

 
Art. 3o. O crédito suplementar autorizado por esta lei será aberto por 

Decreto do Executivo Municipal, que será enviado ao Poder Legislativo no 
momento de sua abertura, para o acompanhamento e transparência do 
mesmo. 

 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Paço Municipal de Guaranésia, 27 de setembro de 2013.  

 

 

   João Carlos Minchillo 
Prefeito Municipal 
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