
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL . O 1.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO'}\g.s., _.._."~:.-_-'

cJwAAA lIIMCII'I\l t.:CARAZlNliO
Of. N° 016/13 - GPC Carazinho, 05 de feverei~!ô1ie.

Av. ..- do Cunhe. 79ll
995QG.OOO- C8razInIloIRS

,,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.a 010/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

010/13, desta data, que Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013,

para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

O presente projeto de lei se faz necessário para a designação de dotação

especifica para a manutenção das despesas com materiais de distribuição, que são

utilizados na realização dos trabalhos técnicos sociais desenvolvidos pelo

Departamento de Habitação, sendo imprescindível a abertura de Crédito Especial no

Orçamento de 2013.

Atenciosamente,

Prefeito

DDV



PROJETO DE LEI N° 010, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2013.

Autoriza abertura de Crédito
Especial no Orçamento de 2013.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Especial no Orçamento
do corrente exercício, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a seguinte
classificação:

02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
0205 - Fundo Munícipal da Habitação e Defesa Cívil

020216.482.0312.11891 - Projetos Sociais Loteamento Populares
xxxx!333903200000000 - Material de Distribuição Gratuita R$ 4.000,00

Art. 2° Servirá de cobertura para o Crédito Especial, autorizado pelo artigo
anterior, a redução de saldo da seguinte dotação:

02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
0205 - Fundo Municipal da Habitação e Defesa Civil

020216.482.0312.11891 - Projetos Sociais Loteamento Populares
30274/333903900000000 - Outros Serviços de Terceiros pJ R$

Art. 3° Esta Leí entra em vigor na data de sua publícação.

Gabinete do Prefeito, 05 de fevereíro de 2013.

ATIV/DDV

4.000,00

RENAT. ÜSS
Prefeito
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INFORMAÇÃO N.o

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Assunto:

Ementa:

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2013.

370

Municlpio de Carazinho/RS, Poder Legislativo.

Ahmad Rahman, cargo nao informado

Presidente da Camara

Abertura de Créditos Especiais.
Projetos de lei de abertura de Créditos Adicionais Especiais. Análise quan-
to á adequaçao aos requisitos legais vigentes. Considerações.

o consulente endereçou a esta Delegações, para análise e parecer,

cópia dos projetos de Lei nO006/2013,010/2013,011/2013 e 013/2013 com as respectivas

exposições de motivos, dispondo sobre a abertura de créditos adicionais especiais, ao que

nosso Departamento de Assuntos Contábeis e Orçamentários expende as seguintes consi-

derações:

1. Ao exame dos documentos enviados, depreende-se que o Poder

Executivo Municipal, através dos referidos projetos de lei, pretende criar condições orça-

mentárias para viabilizar a execução de despesas não previstas da Lei Orçamentária Anual,

para atender as seguintes finalidades, respectivamente:

a)designação de dotação específica para as despesas administrati-

vas da FUNDESCAR;

b)aquisição de material para distribuição gratuita pelo Fundo Munici-

pal de Habitação e Defesa Civil;

c)manutenção das despesa com assistência ao idoso desenvolvidas

pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS; e
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dia construção de muro de arrimo de contenção em cumprimento de

sentença judicial.

Como fonte de recursos para ditas alterações orçamentárias foram

indicadas a "redução de dotações", com exceção da manutenção das despesas do CRAS

que é por "superávit financeiro".

2. A Constituição Federal, em seu art. 167, inciso V, estabelece que é

vedada "'abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e

sem indicação dos recursos correspondentes". Nessa esteira, a Lei Federal 4.320/64, pres-

creve:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será prece-
dida de exposição justificativa.

!i 1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não com-
prometidos: (grifou-se)

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior;

11 - os provenientes de excesso de arrecadação;

111 - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentá-
rias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridica-
mente possibilite ao poder executivo realizá-Ias. (grifou-se)

3. Como se verifica, o citado artigo permite que sejam indicados como

recursos para abertura de créditos especiais, dentre outros, os provenientes de superávit fi-

nanceiro ou resultantes de anulação de dotações, ressalvando, entretanto, que tais recursos

devem estar disponiveis. E por recursos disponíveis, deve-se entender aqueles que, efetiva-

mente sobre os quais não recaia nenhum ônus, ao passo que recursos comprometidos são

aqueles decorrentes de contratos, convênios ou atos normativos que vinculem a sua utiliza-
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ção a determinadas despesas, como é o caso daqueles destinados à educação e saúde, ou

seja, os que jà estão destinados a atender despesas obrigatórias ou contrapartidas.

4. Em resumo, sob o ponto de vista da legalidade nada obsta que o su-

peràvit financeiro ou a redução de dotações sejam utilizados para os créditos especiais em

pauta, pois, como se vê do art. 43 da Lei 4.320/64, citadas fontes podem ser indicadas para

a cobertura de créditos adicionais, desde que disponiveis e não comprometidas.

5. Na esteira desse entendimento, verifica-se na documentação envia-

da para nossa anàlise, especialmente a exposição de motivos que acompanha o projeto de

lei nO011/2013 de que não hà informações sobre a efetiva disponibilidade dos recursos indi-

cados, ou seja, não foram encaminhados dados que permitam afirmar - de maneira inequi-

voca - que esses recursos não estão comprometidos, no caso do superàvit financeiro, com

déficits financeiros de exercícios anteriores ou até mesmo com despesas eventualmente jà

realizadas no exerci cio de 2013.

6. Tratando-se, no caso, de abertura de créditos adicionais por conta da

anulação de dotações, previstos na Lei n° 4.320/1964, deve-se ter em conta que a anulação

parcial ou total de dotações, poderà, em certos casos, deturpar a programação inicial cons-

tante no orçamento o qual, supõe-se, decorreu de um planejamento criterioso e técnicamen-

te preparado. Assim, a premissa bàsica a ser observada é a existência dos recursos indica-

dos para a cobertura dos créditos propostos, e o não comprometimento dos mesmos.

7. Embora tais fatos, a nosso ver, não configurem fator impeditivo para

a apreciação dos projetos de lei em questão, que têm apenas caràter autorizativo, cabendo

ao executivo a responsabilidade pela execução das despesas, seria de bom alvitre diligenci-

ar junto ao Executivo informações complementares sobre a efetiva disponibilidade dos re-

cursos indicados. Neste caso a prova da disponibilidade dos recursos indicados por superà-

vit financeiro poderà ser feita, por exemplo, mediante declaração do Contador atestando a
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efetiva disponibilidade ou, alternativamente, cópia do Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos

a Pagar - Exercicio de 2012 constante no item 5.2.7 do Relatório de Validação e Encami-

nhamento emitido pelo Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas (SI-

APC) do Tribunal de Contas do Estado. Neste demonstrativo poderá ser visualisada a dispo-

nibilidade financeira e os compromissos a pagar da fonte de recursos indicada no Projeto de

Lei.

Essas são as informações.

TAIANA S. BARBOSA NORONHA
CRC/RS N° 75.994

BARTOLOMÊ BORBA
OAB/RS N° 2.392

LOURENÇO DE WALLAU
CRC/RS N° 49.992
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CONSULTORIA JURíDICA

PARECER JURiDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI 010/13, que autoriza a
abertura de Crédito Especial no Orçamento 2013

Do Projeto de Lei apresentado

O Projeto de Lei pretende designar dotação especifica para a
manutenção das despesas com materiais de distribuição, que são utilizados na realização
dos trabalhos técnicos sociais desenvolVidos pelo Departyamento de Habitação, sendo
imprescindivel a abertura de crê especial no Orçamento 2013

Artigo 29, I, da Lei Orgânica Municipal

Art. 29 - São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

1-( )
11-( )
111- ( )
IV - matéria orçamentária e tributária e que autorize a abertura de créditos ou conceda
auxilios, prêmios ou subvenções.

Portanto, o referido projeto é viavel, pois, compete, efetivamente, ao
Executivo Municipal, na pessoa do Excelentissimo Prefeito Municipal, a iniciativa de Projeto
de Lei que disponha sobre o orçamento público

Ec o parecer.

Carazinho. 26 de fevereiro de 2013

, ~~J-.h
Isl i e Chagas Hüning-

Procu ador Geral do Legislativo

IgAArm Longo
por Juridico da Mesa

]
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projeto de Lei n° 010/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

VOTO

O presente Projeto de Lei n° O I0/13 é viável conforme parecer juridico e DPM.

~A
Vi r. Estevão de Loreno~ ~
Presidente e Relator ç

Ú~-Hl~r: Márcio oppen
Secretário

Sala de Reuniões Artêmia vasconceU~h 'ng, 28 de fevereiro .. 2013.

nC\A ~,~
~~SSiS

Membro
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Projeto de Lei n° 010/13

Autor: Executivo Municipal

PARECER
Câniara Municipal d. CarazJnhn
APR~ADO ~pUNANIMI. ADE

Ementa: Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

VOTO

O presente Projeto de Lei está apto a ser incluído na Ordem do dia.

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Schlichting,28 de fevereiro de 2013.

Ver. RI dinel B lia
Presidente e Relator
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PROCESSO N°: 0.L9iO t9i 1:>
SIM NÃO

Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X

Eduardo Assis X

Erlei Vieira Ausente Ausente

Estevão De Loreno X

Fernando Sant'Anna de Moraes X

Gian Pedroso X
Marcia Luiz Hoppen X

Orion Albuquerque X

Oito A. Gerhardt Neto Presidente Presidente

Paulino de Moura X
Rudinei Bombilla X

TOTAL 12



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OP 025/2013 Carazinho, 05 de março de 2013

As-sunto: Aprovação de Projetos

Excelenti~simo Senhor Prefeito Municipal:

Comunicamos a Vossa Excelência de que este Legislativo, em Reunião
Ordinária no dia 04/03/2013, aprovou por unanimidade os seguintes projetos de lei,
oriundos desse Poder Executivo, os quais relacionamos abaixo:

Projeto de Lei 006/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Inclui meta
na Lei nO7.586 - LDO 2013 e autoriza abertura de Crédito Especial no Orçaménto de 2013.

Projeto de Lei 008/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Cria vagas
de cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Município constante da Lei Municipal n°
7088/09.

Projeto de Lei 010/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

Projeto de Lei 011/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Inclui meta
na Lei n° 7.586 - LDO 2013 e autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

Projeto de Lei 013/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Inclui meta
na Lei nO7.586 - LDO 2013 e autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

Projeto de Lei Complementar 001/13 de autoria do Executivo Municipal, o
qual Dá nova redação ao Parágrafo Único do artigo 71 da Lei çompLementar 07/90 _
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Atenciosamente,

A Sua Excelência o Senhor
Renato Suss
Prefeitura Municipal de Carazinho
Carazinho, RS

Pref. Municipal de carazinho
secretaria de Administração

o 5 fI.Ar.. 2013

Cmresoondêflcia Horário Rubrica

RECEBIDA NA I lo..
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