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DECRETO Nº 030/2022, DE 12 DE JULHO DE 2022 – REPUBLICADO POR 
INCORREÇÃO 
 
 

Abre Crédito Suplementar, no valor 

R$19.820.172,96 (dezenove milhões, 

oitocentos e vinte mil, cento e setenta e dois 

reais e noventa e seis centavos), e Crédito 

Especial no valor de R$ 2.360.00,00 (dois 

milhões, trezentos e sessenta mil) ao 

Orçamento no Município de Parelhas – RN. 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,  
 
CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 2659/2022, DE 26 DE ABRIL DE 
2022,  
  
 

DECRETA: 
 

Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, 

Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.820.172,96 (dezenove milhões, 

oitocentos e vinte mil, cento e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), em 

conformidade com o disposto no Art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, 

destinado ao reforço de dotações orçamentárias já existentes no orçamento de 

2022, mas com saldos orçamentários insuficientes para atender as estimativas de 

despesas fixas e necessárias até o término do exercício, conforme consta do Anexo 

I integrante desta lei. 

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do Crédito Adicional 

Suplementar constante do Art. 1º desta lei: 

I. A anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 

6.395.939,12 (seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e 

nove reais e doze centavos), em conformidade com o Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 

Federal nº 4.320/64, conforme consta do Anexo IV integrante desta lei. 
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II. A incorporação de receitas orçamentárias no valor de R$ 

13.424.233,84 (treze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e 

três reais e oitenta e quatro centavos), proveniente de previsão de excedente de 

arrecadação e de novas fontes de financiamento, em conformidade com o Art. 43, § 

1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme consta do Anexo V integrante 

desta lei. 

Art.3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.727.000,00 (um milhão setecentos e 

vinte e sete mil reais), em conformidade com o disposto no Art. 41, inciso II, da Lei 

Federal nº 4.320/64, destinado a inclusão de novas naturezas de despesas, não 

existentes em ações de execução previstas no orçamento de 2022, necessárias para 

atender as estimativas de novas despesas até o término do exercício, objetivando a 

adequada classificação orçamentária, conforme consta do Anexo II integrante desta 

lei. 

Art. 4º - Constituem fontes de recursos para cobertura do Crédito Adicional 

Especial constante do Art. 3º desta lei, a incorporação de receitas orçamentárias no 

valor de R$ 1.727.000,00 (um milhão setecentos e vinte e sete mil reais), 

proveniente de previsão de excedente de arrecadação e de novas fontes de 

financiamento, em conformidade com o Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 

4.320/64, conforme consta do Anexo V integrante desta lei. 

Art.5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil 

reais), em conformidade com o disposto no Art. 41, inciso II, da Lei Federal nº 

4.320/64, destinado a inclusão de novas ações de execução orçamentária, e seus 

devidos detalhamentos de naturezas de despesa, não existentes no orçamento de 

2022, necessárias para atender as estimativas de despesas com novos programas e 

ações de execução, até o término do exercício, objetivando a adequada 

classificação orçamentária, conforme consta do Anexo III integrante desta lei. 
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Art. 6º - Constituem fontes de recursos para cobertura do Crédito Adicional 

Especial constante do Art. 5º desta lei, a incorporação de receitas orçamentárias no 

valor de R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais), proveniente de previsão 

de excedente de arrecadação e de novas fontes de financiamento, em conformidade 

com o Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme consta do Anexo 

V integrante desta lei. 

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 

 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 12 de julho de 2022. 

 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 


