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LEI N°1.186/2017 

"Altera a redação do Artigo 81, da Lei 
Municipal 1.180/2016, de 03 de novembro 
de 2016 e dá outras providências". 

A Câmara Municipal de Rio do Prado, através de seus 
representantes legais, APROVA e eu Prefeito Municipal, SANCIONO a 
seguinte Lei: 

Art. 10  - Fica alterada a redação do artigo 81, da Lei n° 

• 
1.180/2016 de 03 de novembro de 2016. passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 81  - Para ajustes na programação orçamentária, 
ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais 
prescrições constitucionais e nos termos da Lei n° 4.320/64, autorizado a 
abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35 
% (trinta e cinco por cento), do total do orçamento, com a finalidade de 
incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, 
mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial ou 
total de dotações". 

1 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
• adicionais suplementares às Dotações do Orçamento para o Exercício 

Financeiro de 2.017, podendo, para tanto, utilizar o excesso de 
arrecadação efetivamente realizado." 

Art. 20  - Revogadas as disposições em contrário esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus afeitos a 
11  de agosto de 2017. 
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LEI N°1.186/2017 

"Altera a redação do Artigo 81, da Lei 
Municipal 1.180/2016, de 03 de novembro 
de 2016 e dá t.utras providências". 

A Câmara Municipal de Rio do Prado, através de seus 
representantes legais, APROVA e eu Prefeito Municipal, SANCIONO a 
seguinte Lei: 

Art. l - Fica alterada a redação do artigo 81, da Lei n° 

• 
1.180/2016 de 03 de novembro de 2016. passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 81  - Para ajustes na programação orçamentária, 
ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais 
prescrições constitucionais e nos termos d& Lei n° 4.320/64, autorizado a 
abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35 
% (trinta e cinco por cento), do total do orçamento, com a finalidade de 
incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, 
mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial ou 
total de dotações". 

1 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
• adicionais suplementares às Dotações do Orçamento para o Exercício 

Financeiro de 2.017, podendo, para tanto, utilizar o excesso de 
arrecadação efetivamente realizado." 

Art. 21  - Revogadas as disposições em contrário esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus afeitos a 
10  de agosto de 2017. 


