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ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteitura Municipal tie Rio Branco 
GABINE?E DO PREFEITO 

LEI 19 67 ,DE 12 DE 	JUN/10 	DE 1990. 

AUTORIZA 0 CHEFE DO FODER EXECUTI 
VO A A BRIE CR'DITOS ADICIONAIS sir 
PLEXENTARES, FOR EXCESSO DE A RilE 
CADAçAO, ATE' 0 LIMITE QIJE ESPECI 
FICA. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO, Estadq cia Mato Gvs 
so, no uso das atribuigoes qua ike competem, a, considerando odis 
posto nos artigos 40; 41, inciso I; 42 a 43; 5 39 cia Let Federal 
fl. 2  4.320, cia 17 cIa marco cia 1964; faz saber qua a CAMARA MUNICI 
PAL AFRO yOU e ELE SANCIONA a seguinte LEI: 

A Artigo 1.9 - Flea o Chafe do Poder Executivo autorido 
a abrir Creditos Adicionais Suplementares, 	mediante Deeretos, 	par 
Excesso ciT 	Arrecadaçao, 	ate 	limite provaniente do saldo positivo 
das diferenças acumuladas mes a mes, 	entre a arrecadaçco prevista 
a a realizada, 	considerando-se ainda a tendencia do exerciclo: rzos 
termos do qua dispoe o inciso II, 	do 5 3 • 2, 	do artigo 43, 	cia 	Let 

A Federal n.9 4.320, 	cia 17 cia margo cia 1964. 

5 1.9 -ftorridos Crddito& Adicionais Suplementare 4 nos  
termos deste artigo, 	a, 	ama uez ficando caracterizada a necessida 

C -cia cia reduça'o de ,uma dotaçao para reforço cia outra, permitirse4 
C  

-a abertura cia Creditos Adicionais Supiementares, 	ate o limite 	cia 
5010 (cinquenta par canto) cia recetta resultante d 	excesso cia arm 

A - cadaço, 	na JUnta do disposto neste artigo. 	- 

5 2. 9  - 0 nao cumprimento do disposto neste art iga acar 
retara' a aplicabilidade das sançoes previstas na legislaçao 	espe 
cC/ba wigante, ficando nulos cia piano direlto as atos administra 
tivos decorrentes. 

Artiga 2.9 - Os Cre'ditos Adtcionais Suplementares 	cia 
que trata o artig 19 desta Let, dastinar-se-L em cara'ter propor 
cional ao percentual e/etivLrlzente ocorrido do excesso cia arraca 
daçao a cobrir despesas regurlamenta realizadas pelos Poderes Exe 
cutivo a Legislativo - Camara Municipal, segndo a ieglslaçao vi 
gente a as disposiçoes a normas conta'beis qua disciplinam a mat7 
na, tando pnionidada aquelas ineuita'vais a intransfarluets. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

Preleilura Municipal do Rio Branco 
GABINFYJ'E DO PREFEITO 

(conti nuaça'o). 

- Artigo 3•2 
- Esta Lei entrara' em vigor na data cia 	sua 

publicaçao, corn efeito retroativo a partir do 11 de rnaio do 1990. 

Artigo 49 - Revogarn—se as disposiç&'es em contrdrio. 

Gabinete do Prefeito, em Rio Branco, 12 do junho do 19W. 

AFI*SO(k) I. 
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