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zinho para 0 exercicio financeiro de 2011.
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Estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de
Carazinho para 0 exercicio financeiro de 2011.

CAPITULO I
D1SPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio para 0 exercicio
financeiro de 2011, compreendendo:

I - 0 Orc;amento Fiscal, referente aos Poderes do Municipio, seus fundos,
6rgaos e entidades da Administrac;ao Publica Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundac;6es
institufdas e mantidas pelo Poder Publico;

" - 0 Orc;amento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
6rgaos da Administrac;ao Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundac;6es institufdas e
mantidas pelo Poder Publico;

CAPITULO II
DO ORCAMENTO DA ADMINISTRACAO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDACOES

Se~ao I
Da Estimativa da Receita

Art. 2° A Receita Orc;amentaria e estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$
104.443.411,00 (cento e quatro milh6es, quatrocentos e quarenta e tres mil, quatrocentos e
onze reais).

Art. 3° A estimativa da receita por Categoria Economica, segundo a origem dos
recursos, sera realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislac;ao
vigente, sendo:

I - No da Administrac;ao Direta e Fundac;6es, em R$ 84.650.000,00 (Oitenta e .
quatro milh6es, seiscentos e cinquenta mil reais);

II - No das Autarquias, em R$ 19.793.411,00 (Dezenove milh6es, setecentos e
noventa e tres mil, quatrocentos e onze reais), sendo R$ 16.043.411,00 (Dezesseis milh6es,
quarenta e tres mil, quatrocentos e onze reais) correspondendo ao Instituto de Previdencia dos
Servidores Titulares de Cargos Efetivos do Municfpio de Carazinho - PREVICARAZINHO e R$
3.750.000,00 (Tres milh6es, setecentos e cinquenta mil reais), correspondendo ao Centro de
Assistencia e Previdencia do Servidor Municipal de Carazinho - CAPSEM.

Se~ao II
Da Fixa~ao da Despesa



I - No da Administrac;;ao Direta e Fundac;;oes, em R$ 84.650.000,00 (Oitenta e
quatro milhoes, seiscentos e cinquenta mil reais);

II - No das Autarquias, em R$ 19.793.411,00 (Dezenove milhoes, setecentos e
noventa e tres mil, quatrocentos e onze reais), sendo R$ 16.043.411,00 (Dezesseis milhoes,
quarenta e tres mil, quatrocentos e onze reais) correspondendo ao Instituto de Previdencia dos
Servidores Titulares de Cargos Efetivos do Municipio de Carazinho - PREVICARAZINHO e R$
3.750.000,00 (Tres milhoes, setecentos e cinquenta mil reais), correspondendo ao Centro de
Assistencia e Previdencia .do Servidor Municipal de Carazinho - CAPS EM.

Art. 5° A despesa autorizada, apresentada par 6rgao e unidade orc;;amentaria,
inclusive a da Administrac;;ao Indireta, esta disposta em dotac;;oes orc;;amentarias, as quais sac
atribuidos creditos orc;;amentarios, organizados pela c1assificac;;ao da despesa funcional, de
estrutura programatica e natureza da despesa ate a nivel de classificac;;ao par Elemento, nos
termos do que dispoe a Lei Federal 4.320/64, atendendo a Portaria Conjunta STN/ SOF W 02,
de 08 de agosto de 2007, que aprova a 4a edic;;aodo Manual de Receitas Publicas, bem como
orientac;;oes do Sistema de Informac;;oes para Auditoria e Prestac;;ao de Contas - SIAPC do
Tribunal de Contas do Estado, assim como outras alterac;;oes que se fazem necessarias para a
continuidade do processo de padronizac;;ao e consolidac;;ao das Contas Publicas Nacionais.

Art. 6° Integ ram esta Lei, nos termos do art. 8° da Lei Municipal nO7.246/10, que
dispoe sabre as Diretrizes Orc;;amentarias para 0 Exercicio Financeiro de 2011, os anexos
contendo os quadros orc;;amentarios e demonstrativos das Receitas e Despesas, a
programac;;ao de trabalho das unidades orc;;amentarias e a detalhamento dos creditos
orgamentarios.

Se~ao III
Da Autoriza~ao para Abertura de Creditos Suplementares

Art. 7° Fica a Poder Executivo autorizado a abrir creditos suplementares, ate 0
limite de 20% por cento da despesa total fixada, compreendendo operag6es intra
orgamentarias, com a finalidade de suprir insuficiencias dos Orc;;amentos da Administragao
Direta e Indireta, respeitadas as prescric;;6es constitucionais e os termos da Lei Federal n.O
4.320, de 1964, mediante a utilizac;;aode recursos provenientes de:

I - anulac;;ao parcial au total de dotac;;6es;
II - da Reserva de Contingencia, de acordo com 0 previsto na Lei 7.246/10;
III - incorporac;;ao de superavit e/ou saldo financeiro disponivel do exercicio

anterior, efetivamente apurados em balanc;;o;e
IV - excesso de arrecadac;;ao, de acordo com a disposto no Art. 43 da Lei

Federal nO.4.320/64.

Art. 8° 0 limite autorizado no artigo anterior nao sera onerado quando a credito
suplementar se destinar a atender:

I - insuficiencias de dotac;;6es do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e
Encargos Sociais, mediante a utilizac;;ao de recursos oriundos de anulacao de desDesas



II - pagamento de despesas decorrentes de precat6rios judiciais, amortiza<;ao,
juros e encargos da divida;

III - despesas financiadas com recursos vinculados, opera<;oes de credito e

CAPiTULO III
DISPOSI<;OES GERAIS E FINAlS

Art. go A utiliza<;ao das dota<;oes com origem de recursos provenientes de
transferencias voluntarias, opera<;oes de credito e aliena<;ao de bens fica limitada aos efetivos
recursos assegurados.

Art. 10. Fica 0 Poder Executivo autorizado a realizar opera<;oes de credito por
antecipa<;ao de receita, com a finalidade de manter 0 equilibrio or<;amentario-financeiro do
Municfpio, observados os preceitos legais aplicaveis a materia.

Art. 11. 0 Prefeito, no ambito do Poder Executivo, podera adotar parametros
para utiliza<;ao das dota<;oes, de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realiza<;ao das
receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Or<;amentarias.

Art. 12. Fica autorizada a cria<;ao de sub-elementos (rubricas) e
desdobramentos da natureza da despesa, para a execu<;ao or<;amentaria e para fins de
vincula<;ao a recursos especfficos, bem como a destina<;ao ou transferencia dos valores
necessarios, por ate pr6prio e legal de cada Poder, sem limite de valor, desde que vinculados
ao mesmo elemento, mesmo Projeto, Atividade ou Opera<;ao Especial, observada a
padroniza<;ao estabelecida pela Portaria Conjunta STN / SOF W 02, de 06 de agosto de 2009,
que aprova a 2a edi<;ao do Manual de Receitas Publicas, e Resolu<;ao TCE, Instru<;oes
Normativas e orienta<;oes do Sistema de Informa<;oes para Auditoria e Presta<;ao de Contas -
SIAPC do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, 0

montante das receitas, despesas, resultado primario e resultado nominal previstos nos
demonstrativos referidos nos incisos I, II e III do art. 2° da Lei Municipal n.o 7.246/10 que dispoe
sobre as Diretrizes Or<;amentarias para 0 exercfcio financeiro de 2011, em conformidade com 0
disposto no § 2° do mesmo artigo.


