
LEI MUNICIPAL  N. 491/2011 

 De 03 de março de 2011. 

 

ALTERA REDAÇÃO DO CAPUT ART. 7º DA LEI MUNICIPAL N. 

0488/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

NARCIZO BIASI, Prefeito Municipal de Entre Rios, no uso das 
atribuições legais decorrentes de seu mandato, FAZ SABER que a 
Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou e Eu sanciono a 
seguinte Lei:  

 

Art. 1º - O caput do art. 7º da Lei n. 0488/2010 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 7º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 

7º da Lei Federal n. 4320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o 

limite de 20% (vinte por cento) da receita estimada para o orçamento de cada 

uma das unidades gestoras, utilizando como fonte de recursos:” 

 

                  I – o excesso ou provável excesso de arrecadação, observadas as 
tendências de do exercício; 

                  II- superávit financeiro do exercício anterior; 

                    III- os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias 
ou de créditos adicionais , autorizados em lei; 

                  IV- o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que 
juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. 

 

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Entre Rios, 03 de março de 2011. 

 

 

NARCIZO BIASI 

Prefeito Municipal 



 

 

 

 

 

 

MENSAGEM JUSTICATIVA DO PROJETO N.004/2011  

DE 17 DE FEVEREIRO DE 2011 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores Vereadores! 

 

Sirvo-me do presente para solicitar a essa egrégia Casa Legislativa a 

aprovação deste projeto de lei, em REGIME DE URGÊNCIA, porquanto o caput do 

art. 7º da Lei Municipal, da forma como está redigido, revela-se inconstitucional e 

ilegal por contrariar o art.7º da Lei Federal 4320/64.  

 

Desta forma, há necessidade de readequação da redação do referido 

dispositivo para fins de evitar transtornos na execução orçamentária. 

 

Entre Rios, 17 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

NARCIZO BIASI 

             Prefeito Municipal 
 


