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LEI Nº. 204/2006                                                 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006 

 

"Acrescenta à Lei nº. 198/2006 que 
“Dispõe sobre as Diretrizes Gerais 
para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2007 e dá outras 
providências.” Um artigo 6º e um 

inciso III no Parágrafo único do 
artigo 11” 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de 

Goiás, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais, 

sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - A Lei 198/2006 de 30 de junho de 2006, passa a vigorar 

acrescida do seguinte artigo 6º A 
“Art. 6º A – A Lei orçamentária Anual autorizará o poder 

Executivo, nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 
1964, a abrir Créditos Adicionais, de natureza suplementar, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada na própria Lei, utilizando, 

como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento, bem assim 
excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o 

superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.” 
Art. 2º - Acrescenta ao Parágrafo Único do artigo 11 da Lei 

198/2006 de 30 de junho de 2006, o seguinte inciso III; 

Art. 11 - ......................................................................................... 
Parágrafo Único - ......................................................................... 

I - .................................................................................................. 
II - ................................................................................................. 
III – Autoriza a abertura de créditos suplementares para reforço 

de dotações orçamentárias, em percentual mínimo de até 25%(vinte e cinco 
por cento), do total da despesa fixada, observados os limites do montante das 

despesas da capital, nos termos do inciso III, do artigo 167, da Constituição 
Federal”. 
 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA , 
Estado de Goiás, aos dezenove dias do mês outubro do ano de dois mil e 
seis. 
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