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GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Lei Nº 163/2017  de 06 de março de 2017 

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal n.º. 
161/2016, de 11 de novembro de 2016, e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, Faço saber que o Poder 
Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo, autorizado a abri créditos suplementares de que 
trata o  art. 4º,  da Lei Municipal n.º 161, de 11 de novembro de 2016 do Município de 
SERRA DOURADA para o exercício financeiro de 2017, respeitadas as demais 
prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, com a finalidade de incorporar 
transferir valores que excedam as previsões iniciais destas leis, na seguinte 
conformidade: 

I – Créditos Adicionais Suplementares, em 80% dos Orçamentos Fiscal 
e da Seguridade Social, com a finalidade de adequar e incorporar valores 
que excedam as previsões iniciais constantes daquelas leis, por Anulação 
Parcial ou Total de dotação ou créditos adicionais  autorizados em lei; 

II – Incorporação de superávit e/ou financeiro disponível do exercício 
anterior”, até o limite efetivamente apurados, em balanço patrimonial; 

III - Decorrentes do “excesso de arrecadação”, até o valor do excesso 
apurado no exercício, conforme estabelece o inciso II, do § 1º. e nos §§ 
3º.  e  4º. do Artigo nº. 43, da Lei 4.320/64, considerando-se, ainda as 
tendências de arrecadação e suas respectivas fontes de recursos.” 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor a partir da data de publicação. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Dourada/BA, 06 de março de 2017 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE CUMPRE-SE 

José Milton Frota de Souza 
Prefeito Municipal 


