
LEI Nº 853 DE 12 DE JANEIRO DE 2010 
 

AUTORIZA o Poder Executivo Municipal a efetuar 
a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente – 
Lei nº 841/09, para o exercício de 2010. 

 
LIRIO RIVA, Prefeito do Município de Colorado-RS, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente – Lei nº. 

841/09, para o exercício de 2010, Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinquenta mil reais) para a inclusão do seguinte Programa: 

06 – Secretaria de Obras, Serviços, Indústria, Comércio e Turismo 
0605 – Secretaria de Obras e Viação 
26 – Transporte 
782 – Transporte Rodoviário 
0068 – Serviços de Transporte Urbano 
1.026 – Obras de Infra-Estrutura – Capeamento Asfáltico - FUNDOPIMES 
4.4.90.51.00.0000 – OBRAS E INSTALAÇÕES    R$ 450.000,00 

Objetivo: Este Projeto visa dar as condições para a realização das obras de infra-estrutura urbana, 
consistente na restauração de pavimento, com capeamento asfáltico, na Avenida São José, nesta 
cidade, com uma área total de 8.800 m2. 

 
Art. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito Especial de que trata a presente Lei, a ser 

operada mediante Decretos específicos, serão utilizadas as receitas provenientes da Operação de 
Crédito autorizada por Lei específica, na proporção do excesso de arrecadação sobre o valor 
estimado no orçamento. 
 

Parágrafo 1º - Os créditos abertos deverão corresponder ä efetiva arrecadação, segundo a 
liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido o critério disposto 
no “caput” deste artigo. 
 
 Parágrafo 2º - O saldo da operação de crédito contratada por força de Lei específica que não 
for liberado durante o exercício, deverão ser incorporados na previsão orçamentária do próximo 
exercício. 

 
 
 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO-RS, em 12 de janeiro de 2010. 
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