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LEI Nº 1104/2004.
DATA: 30 de novembro de 2004.
SÚMULA: Altera a Lei Municipal nº 1024, de 22 de dezembro de 2004 e 
dá outras providências.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito Municipal de Lucas do Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

Art. 1º - O art. 4º, inciso I da Lei Municipal n.º 1.024, de 22 de dezembro 
de 2003 – Lei Orçamentária  Anual,  desde a sua origem, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte 
cinco por cento) do total da despesa fixado no art. 1º da Lei Municipal 
n.º 1.024, de 22 de dezembro de 2003, nos termos do art. 43 da Lei 
4.320/64 e seus incisos.

Art. 2º - O art. 4º da Lei Municipal nº 1.024, de 22 de dezembro de 2003 – 
Lei Orçamentária Anual, desde a sua origem, passa a vigorar acrescido do inciso II, com a 
seguinte redação:

II – Atendido ao disposto no inciso III, § 1º, do art. 43 da Lei 4.320/64, 
o Poder Executivo poderá realizar a abertura de créditos adicionais 
suplementares por transposição, remanejamento ou transferência de 
recursos de uma categoria de programação para a outra ou de um 
órgão para outro, desde que observado o limite estabelecido no inciso 
I, do Art. 4º.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogando-se as disposições em contrário.
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