
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. N.o 015/13 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Olto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.O009/13

Senhor Presidente:

Carazinho, 04 de fevereiro de 2013.

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

009/13, desta data, que Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013,

para apreciação sob Regime de Urgência.

ExposiCão de Motivos:

O projeto de lei em questão se faz necessário para a criação de dotação

específica para a regularização da prestação de contas de recursos recebidos através

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, cuja vigência expirou

em 12/10/2002.

Atencíosamente,

REN SÜSS
Prefeito

DDV
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PROJETO DE LEI N° 009, DE 04 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 exercicio. no valor de R$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), com a seguinte
classificação:

,
o'~
''Ô.

13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNiCípIO
1301 - Encargos Comuns a Órgãos Diversos

130104.122.0030.2166 - Tarifas Públicas, Restituições, Indenizações
xxxx/333209300000000 -Indenizações e Restituições R$
xxxx/344209300000000 -Indenizações e Restituições R$

1.800,00
100,00

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

13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICiplO
1301 - Encargos Comuns a Órgãos Diversos

130104.122.0030.2166 - Tarifas Públicas, Restituições, Indenizações
732/333904700000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$

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

Gabinete do Prefeito, 04 de fevereiro de 2013.

ATTV/OOV

1.900,00

RENA SÜSS
Prefeito



CONSULTORIA JURíDICA

PARECER JURiDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI N° 009/13, que
autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013

Do Proíeto de Lei apresentado

o Projeto de Lei pretende autorizar a abertura de crédito para a
criação de dotação especifica para a regularização da prestação de contas de recursos
recebidos através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Artigo 29. I. da Lei Orgânica Municipal:

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

I - ( )
\I - ( )
111- ( )
IV _ matéria orçamentária e tributária e que autorize a abertura de créditos ou conceda
auxilias, prêmios ou subvenções.

Portanto. o refendo projeto é viável, pois, compete, efetivamente ao
Executivo Municipal, na pessoa do Excelentisslmo Prefeito Municipal. a iniciativa de Projeto
de Lei que disponha sobre o orçamento público

É o parecer

Carazinho. arço de 2013

&itL':A
I ine Chagas Hú~n?

Pro urador Geral do Legislativo

Igor Guerra Longo
Assessor Juridico da Mesa
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Porto Alegre, 11 de março de 2013.

INFORMAÇÃO N.o 465

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Assunto:

Ementa:

Municfpio de Carazinho/RS, Poder Legislativo.

Ahmad Issa Rahman, cargo nâo informado

Presidente da Câmara

Abertura de Crédito Especial.
Projeto de lei de abertura de Crédito Adicional Especial. Análise quanto á
adequação aos requisitos legais vigentes. Considerações.

Pelo registro nO15688/2013, o consulente endereçou a esta Delega-

ções para análise e parecer, cópia do Projeto de Lei nO 009/2013, cuja ementa "autoriza

abertura de crédito especial no orçamento de 2013".

Nosso Departamento de Assuntos Contábeis e Orçamentários ex-

pende as seguintes considerações:

1. Ao exame da documentação enviada, depreende-se que o Poder

Executivo Municipal, através do referido projeto de lei, pretende criar condição orçamentária

para viabilizar a regularização da prestação de contas de recursos recebidos através do

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, cuja vigência expirou em

12/10/2002, que não foi prevista na Lei Orçamentária Anual. Como fonte de recursos para

dita alteração orçamentária foi indicada a "redução de dotação".

Av. Flores da Cunha, 799 - CviD<a\l\loSlllI:nh {FdTh PAIBX



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
1S&:IA-"QQ,~~~~If)Ii>9QOOUos.
CÂMA

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

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.
~ 10 Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não com-
prometidos: (grifou-se)

I _o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exerclcio ante-
rior;

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 resultantes de anulação de

dotações, ressalvando, entretanto, que tais recursos devem estar disponíveis. E por recur-

sos disponíveis, deve-se entender aqueles que, efetivamente sobre os quais não recaia ne-

nhum ônus, ao passo que recursos comprometidos são aqueles decorrentes de contratos,

convênios ou atos normativos que vinculem a sua utilização a determinadas despesas,

como é o caso daqueles destinados à educação e saúde, ou seja, os que jà estão destina-

dos a atender despesas obrigatórias ou contrapartidas.

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

dução de dotações sejam utilizadas para o crédito especial em pauta, pois, como se vê do

art. 43 da Lei 4.320/64, citada fonte pode ser indicada para a cobertura de créditos adicio-

nais, desde que disponíveis e não comprometidas.
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5. Tratando-se, no caso, de abertura de crédito adicional por conta da

anulação de dotações, previsto na Lei nO4.320/1964, deve-se ter em conta que a anulação

parcial ou total de dotações, poderá, 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 básica a ser observada é a existência dos recursos indica-

dos para a cobertura do crédito proposto, e o não comprometimento dos mesmos.

6. Embora tal fato, a nosso ver, não configure fator impeditivo para a

apreciação do projeto de lei em questão, que tem apenas caráter autorizativo, cabendo ao

Executivo a responsabilidade pela execução das despesas, seria de bom alvitre diligenciar

junto a este, informações complementares sobre a efetiva disponibilidade do recurso finan-

ceiro indicado.

7. Ainda, considerando a exposição dos motivos e a natureza da despe-

sa indicada no projeto de lei para abertura do crédito especial "Indenizações e Restituições"

ao que tudo indica a despesa será utilizada para devolução de recursos á União à título de

transferências. Nesse sentido, verifica-se que a indicação da função, subfunção e o progra-

ma (130104.122.0030.2166 - Trarifas Públicas, Restituições, Indenizações) não estão de

acordo com as orientações trazidas pela Portaria nO42 de 14 de abril de 1999, do Ministério

de Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece:

[...]
~ 10 Como função, deve entender-se o maior nivel de agregação das diver-
sas áreas de despesa que competem ao setor público.

li 2° A função "Encargos Especiais" engloba as despesas em relação
às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no
processo produtivo corrente, tais como: dividas, ressarcimentos, inde-
nizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neu-
tra.

~ 30 A subfunção representa uma partição da função, visando a agregar de-
terminado subconjunto de despesa do setor público.

~ 40 As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daque-
las a que estejam vinculadas, na forma do Anexo a esta Portaria.
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Art. 2° Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por:

a) Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando
á concretização dos objetivos pretendidos. sendo mensurado por indicado-
res estabelecidos no plano plurianual; .

b) Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoa-
mento da ação de governo;

c) Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de
modo continuo e permanente, das quais resulta um produto necessário á
manutenção da ação de governo;

dI Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a ma-
nutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e
não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 3° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios estabeiece-
rão, em atos próprios, suas estruturas de programas, códigos e identifica-
ção, respeitados os conceitos e determinações desta Portaria.
Art. 40 Nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas
em tennos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e ope-
rações especiais.

Parágrafo único. No caso da função "Encargos Especiais", os progra-
mas corresponderão a um código vazio, do tipo "0000". (grifou-se)

7.1 Nesse norte, o projeto de lei em comento apresenta impropriedades

técnicas quanto a classificação da despesa e caso venha a ser aprovado pelo Poder Legis-

lativo na formsa como está, poderá ensejar em apontamento pelos órgãos de fiscalização

face à classificação incorreta da despesa.

Portanto, o que se sugere é:

a) alteração da função 04 - Administração para 28 - Encargos Espe-

ciais;

b) alteração da subfunção 122 - Administração Geral para 846-Trans-

ferências;

c) alteração do programa 0030 - para o código vazio "0000"; e

4
Av. F~oresda Cunha, 799 - ~i~ll' PlWta~d71J- IfOne PABll':.(5\!I):l!l33Ol232:b-crEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
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d) classificação da ação como operação especial, caso a mesma es-

tiver indicada como Projeto ou Atividade.

Essas são as informações.

TAIANA S. BARBOSA NORONHA
CRC/RS N° 75.994

LOURENÇO DE WALLAU
CRC/RS N° 49.992

BARTOLOMÊ BORBA
OAB/RS N° 2.392



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projeto de Lei n° 009.13

Autor: Executivo Municipal

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

VOTO

O presente Projeto de Lei é viável conforme parecer jurídico e DPM.

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Sch1ichting,13de março de 2013.

Ver. Eduardo Ass'
Membro

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL
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PARECER

Projeto de Lei n° 009.13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Autoriza abertura de Crédito no Orçamento de 2013.

VOTO

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

,
Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Schlichting, 13 de março de 2013.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa P
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.

o 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52



Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Eduardo Assis X

Erlei Vieira X

Estevão De Loreno X

Fernando Sant'Anna de Moraes X

Gian Pedroso X
Marcio Luiz Hoppen X
Orion Albuquerque X

alto A. Gerhardt Neto Presidente Presidente

Paulino de Moura X
Rudinei Bombilla X
TOTAL 12
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SIM NÃO
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OP 043/2013 Carazinho, 19 de março de 2013

Assunto: Aprovação de Projetos

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Comunicamos a Vossa Excelência de que este Legislativo, em Reunião
Ordinária no dia 18/03/2013, aprovou por unanimidade os seguintes projetos de lei,
oriundos desse Poder Executivo, os quais relacionamos abaixo:

Projeto de Lei 009/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

Projeto de Lei 014/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Dá nova
redação ao inciso V do Art. 7° da Lei Municipal nO7.412/11.

Atenciosamente,

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

Pref. I'iunidpal de Carazinho
Secrelarla de Administração

1 9 MAR. 2013

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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