
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. n' 295115 - GPC Carazinho, 23 de novembro de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 115115

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

115115. desta data, que Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nO8.015115 -

LDO 2016.

Exposição de Motivos:

A alteração da fixação do montante de recursos do Poder Legislativo ao

patamar de 4,5% permitirá ao Municipio atender diversas demandas da sociedade na

tramitação da LOA 2016. Já a revogação de percentual destinado a Reserva de

Contingência faz-se necessária á adequação do projeto de lei orçamentária cujo

dispositivo não pôde ser atendido.

Atenciosamente,

RENA SÜSS.
Prefeito.

DS/DDV
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PROJETO DE LEI N' 115, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

Altera e revoga dispositivos da Lei
Municipal n' 8.015/15. LOO 2016.

Art. l' O ~ 2' do artigo 13 da Lei Municipal n' 8.015, de 22 de novembro de
2015, que Dispôe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de
2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13...

9 2° As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no patamar de
4,5% da receita tributária, nos termos do art. 29.A da Constituição Federal e, para
sua estimativa, considerar-se-á a receita arrecada até o último mês anterior ao
prazo para a entrega da proposta orçamentária, acrescida da tendência de
arrecadação até o final do exercício." (NR)

Art. 2° A utilização do saldo de recursos, decorrentes do artigo anterior,
deverá ser processadas na tramitação do Projeto da Lei Orçamentária para o Exercício
de 2016.

Art. 3' Fica revogado o ~ l' do artigo 14 da Lei Municipai n' 8.015. de 22 de
novembro de 2015.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2015.

RENA ÜSS
Pre eito

DSIODV
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