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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 25 de janeiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 013/17

Senhor Presidente:

CÃMARA MUNICIPAL
OE CAflAZINH2/

Protowlon" /1 t711 /J +
"". =-13:60 =

l 5 lAN. 1017

,~.~'uUl. (MX
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°

013/17, desta data, que Autoriza a abertura de Crédito Especial no orçamento de 2017.

Exposição de Motivos:

o encaminhamento do presente deve-se em decorrência do Projeto de

Lei n' 012/17, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Acordo de

Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da

Segurança Pública, com a interveniência da POLÍCIA CIVIL, visando á concessão de

Estágio Curricular Não Obrigatório nas Delegacias de Policia do Municipio e dá outras

providências.

Em razão do exposto, solicitamos a votação em bloco dos Projetos de Lei

n" 012 e 013/17.

Atenciosamente,

oov

www.carazinllo.rS.gov.br
Avenida Flores da Cunha, 1'1.1264, Centro

Telefono: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@.carazinhO.rs.gov.br

http://www.carazinllo.rS.gov.br
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PROJETO DE LEI N° 013, DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Especial
no orçamento de 2017.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Especial no
orçamento do exercicio de 2017 no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com
a seguinte classificação:

11 • SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11.06.06.181.0081.2293 - Conv. Entidades Segurança Pública

xxxxJ3.3.3.9.0.39.00.00.00 _Outros Servode Terceiros - pJ R$ 60.000,00

Art. 2° Servirá de recurso para atender a despesa de que trata o art. 1°,
a seguinte dotação orçamentária:

11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11.04.18.541.0352.2143 - Man.Parq Mun.JoãoAX.Cruz e Sabia

31664/3.4.4.9.0.51.00.00.00 - Obras e Ins!. 0001 - Livre R$ 60.000,00

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

r
fô'

Gabinete do Prefeito, 25 de janeiro de 2017.
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA
16212017

. ~.,.....~\', ' 'I;

~ .f::~.';;)~- ~M~térilif7,~lo~eLei n',01312017
\.-, ',.J." Ementa: AUT0RIZ'AÇAO. ABERTURA.

, \;,,-1' r-CRgDITO ESPEGÍie.,. REQUISIT9S ..S _ ' PREENCHIDOS. ' 'Ii",ORlENTAÇAO.
,{;'" -FAVORÁVEL vl/c~
,'(I '- u " ~

.(~~> Trata-se de p¥dido encaminhado pela Servidora vi~Muller
Menc{es<N'unes ao Departamento lliridico desta C~sa Legislativa, para que seja:~emitida
orie,nt~çãó técnica, :em-seus-aspectos. constituci.~nais 'e-legais,acerca-dc;> Projet~ ~é"~i.n.
013/2017, de autoria do Poder Executivo, qlÍe Autor';za li abertura de~crédito espê2fai no
orçamento de 2017.. I "'-. ~ I ~• •, ".~-"-

Os motivos Constam em anexo à minuta de lei apresentada.
;'1",.. j I

É o brevíssimo relato, passa-sc.a fu~amentaT~. .' I- '~ ,\. ...- -' ,

i: l4egítima a .iniciútiva desta~troposiçãO de It;i. tenSio em vista se tratar
de matéria de interesse', local e ser privativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo
vicios, portanto, n~te p~rticular (vide artigo 30, inciso I, da CRF~ e inciso IV do artigo 29

da Lei Orgânica)1. i \ \ <'( /' J
I \\ ".'
'i A Lei n. 8.142, de 13 deoutubr94 2016, .ue dispõe sobre as

diretrizes orçamenúirias pard~o'exercício financeiro de 2017, é categórica ao afinnar que:
/ ''''. /., /'/._ Art. 28. A ttbertilra.,de créditos suí>Íemerllares e especínis dep'enderá da existência

, ',', de recursos d1sP9níveis_para'(dcspesn, nos termos da Lei Fédetal nO
\..j: 4.320164. . ,............... / \ , .

(" ,.~_;- ,~ 10A apuraç'llo do exce~~,dc a.n"tc~daçllO....de qU~~lrn)l'l'o art. 43, ~ 3°, da LeI
\ ' ..•,.'FedeJ1l:l.n°4.3fO/64, será realiznda ..por fonre de recl!'!:s0,s'para fins de abertura de
" ...•."ér~itos:a~iclol)ais, conforme exig~!1citCc6n.tidr~0,.ntÍ. 8", parágrafo ímico, da
"LC,nÓ,lOI120M.~:':-"'- ,\~"".'"l"/

*"20/Àc'ompanhalilo. os projeto,s l,de'I'I,eljrelnIiVós a créditos suplementares e
eSp'cciais.'çxposiçiS"cs-dc"motivos,e.ii"cl1ristancindasque os justifiquem e indiquem,

"", _. ' "" ,_' . . I •
q~1ndo',for: 'o' caso, ás .consequêneias dO~,~canc~lamcntos de dotações propostos
soore'-'á'. £Xtcuçpo,. das ;~tiv~~8dc's,~pr:ojetos; ~operações especiais e respectivas
meios. V. _i,"ll~>

1 Art. 30 Compete aos Municlpios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
IV _ matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxllios,
prêmios ou subvençOes.[...)
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~ 30 Os recursos alocados na Lei Orçamentária de 2017 para pagamento de
precatórios somente poder90 ser cancelados para 11 abertura de créditos
suplementares ou especiais para finalidades diversas mediante autorização
legislativa especifica.
S 4 Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação ou à
conta de receitas não previstas no orçamento, as exposições de motivos conterll.o
11 a~uali~ç.~o~d~,estiT~~"iv~rrt:~~t~~~ o exc.rclci? comparando-as com ~s
estlmatlvas~'constantes-::na;Lci,Orçamentána, a Identificação das parcelas Já

~lilíW:d~s",énf ctcditos a"di~ion-ais;abel1d$'ou~jos projetos se encontrem em
t:\~mmiiaçao. (j~J:. ,.A V 9 5°Nos casos de abertura-de créditos adicionais"! €ont~de superávit financeiro,

~.{-". as exposiçOesde,.rl'iÓtivosconterão infonnaçOes relativas a://'t
~ ':' I • superávit fin~nceirodOIexercf~iode 2016, por fonte deJ,~c~rso,s;....y 11• créditos ~spe~taise 'extraor(Ii~~rios~~bert.os no exerclcio•.•l!,;20~.7;I. .~~ 111-valores Já u}lllzadosem créditos adlctonals, abertos ou em.t,raful~ç!iO;

,~ IV. saldo atualizado do superávit 'financeiro. por fonte de recursõ(\.l
\ ....~j ~60Conside~l~sesuperávit financeiro do exerclcio anterior. pa~ fiE,~'~~S 20do

J""',' . ~art:-:43'-da-tel Fedeml n~".~.320'~rOS:,recursos:que,f~.n:m dISpo~iDlh~do~ a....~:-:. I partir do cancelamento d~ rest.?sa'pagar durante o exerClclode 2017r:õbedeclda

I a fonte de recursos correspondente..', t '\
S 70Os projetos de lei relativos a créditos suplcmentarelou especiais solicitados
pelo Poder Legislativo, c6m' indicação de recursos de :redução de dotações do
próprio poder, serão encamiiihadÇlsà Ornara Municipal no prazo de até 15
(qUiIYZC)dias, a contar do.fecebiamnto.da.solicitaçno; Js go As solicitações de que traIa. o S7° serD.oacofnparthadas da exposição de

'~ motivos de que trata o S 2" deste altig6. ,. I
~\ ~(J . /
Vê-se que referida nonnativa local se enc6ntra de acordo ao disposto

na Lei Federal n. 4.320t,~e 17 de março de J~64, que,:ésta!Úi norn{as gerais de direito
financeiro para elaboraçflo\e controle dos orçamentos,é bal/Inços da:Vnião, dos Estados,
dos .Municípios e do Dislr;/O Federal, senão veja-s~e:' v/.. )

\ A \0 ~s ~d. d... . d d d

;:

- rt.4. l1o'~ll' IloSa IClonals.as autorIZaçõeS e Ç$pesanl10computa as ou
insuficientemente.dotadas na Lei deOrçamento. J'"

..•" Art. 41. Os c'féditõsadiciónais clissificam-se em: / "\.
'--) '\ I _,suple~e?tnre);'(ll~stiilac"dos,.areforço de dota~o' orçam.éf'tária; .

\Cj...,11_especlals,.os destmados.a despesas para as qU81Sn,ãobUJli<lotaçãoorçamentáTla>/ especifica; . r""",,-- n ,~~)
---ll}.-,ext~ordinários. os destinados~a.deJ~urge!ltcs,e imprevistas. em caso de
guerra, co'tOOçtlojntestina'ou calamidade.p6blica~\.~"'./'

,"") --.~-- ._~..---... ..-- ~---;,"';'. .Art:42:"Os.crédltoS-suplementares e eSRectatsserão autonzados por leI e abertos
por'de<:r:tõ"e~C/é¥t~v,o:'T'--,',~ :1~~:\t-;//
A~r4~. A .nb~rtüra'dos',çr~ditossuplementares e especiais depende da existência
de'~recufsos~disjicillh'eJs-para>ocorrera "'~';isa e será precedida de exposição
j"stiji~alhl~tA7:r~HO' .•,.
S Io Consideram~sl:' recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
1_o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II • os provenientes de excesso de arrecadaçilo:
111• os rcsultnntes de anulação parcial ou tOla!de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em Lei;
IV _ o produto dc operações de credito autorizadas, em fonna que juridicamente
possibilite no poder executivo realizá.las.
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~ 2° Emende-se por superávit financeiro a diferença poSltlVU entre o ativo
financeiro e o passivo financeiro. conjugando-se, ainda. os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.
~ 3° Entende-se por excesso de arrecadação. para os fins deste artigo, o saldo
positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre fi arrecadação prevista e a
realizada, considerando-se, ainda. a tendencio do exercido.
S 4° Para..,~(fi~~~a~1f~r~s2re~'!-f}~s..•.uglizâvei.s, pro\'enien~es ?e excesso de
an::c?da~o~dcdup[.:~,e.á-,~Lm~rtánc18(do~ Cré~,ltOSextraordmários abertos no
,\~.~~c(d~.,;\~~ .. v ".J; jl'~~~ .

~ }\11,:44.-0S crédItos c},.1raordmánosseIi10abcrt~~pprl~~~(Odo Poder Execultvo,
':"-':'.quc deles dará imediato.conhecimento ao Poder Lcgisl,atiyo.~(?~~Art. 45. Os créditos1tdicionais te~o vigência ndstrita"no/cX'crêlciofinanceiro emt., .~ que forem abert~s, snlv? --expres~ disposição legal em ~c....l?iÍt~rio, quanto aos

__~~, especiais e extraoroinários;J l t.1l
<f.-. .\' Art. 46. O ato qu( abrir crédito adicional indicará a importâriqa;1:cspécie do

.r::~.~ mesmo e a c1assifJtaç:ioda despesa, ~téonde for posslvel. ~
,. "' I''~c-;. f I: ._ cp

(( .] Seg~~do,di~põ~os~artig?s''d~lei',supra.citados, a P!e~iss~ bái~câ~para
abertura de créditos,especIais e a mdlcaçao clara da--exlstênclados recu~os mdlcados para a
cobertura dos créditos propostos, e não, o co~mpromctimentodos mesmos, sendo esse de
competência do executivo, pois cabe ao' exec~ti\~oa responsabilidade~pela execução das

, ' \ ..•.. ~
despesas, logo, q~anto ao empenho dos recursos -.,supõem~se que, decorre de um
planejamento criterioso e técnico preparado, não cabendo'aessa casa Jntdrferir o julgar sobre
tais critérios.; -,I.- \, ",...:'( ',,;~ I

• a origem~o~recurs~; serem utilizadb~(vi.deartigo 2°);
";' I

• a pormenorização ~erta e determinada das despesas (vide
artigo 1'); •. j' )

\ Pelas xposições dó; rn~i~:os, :bértura de Créililo especial, servira
para pagamcntq..d:; despesas geradas pelo projeto dc~(ci 0'12/17, corh-à"-contrataçãode 06
estagiários. médiantc termo de co.tipr~nlisso ri scr...firmadó com os ed~cand~s nos tennos da
Lei nO 11.18812008; quais serão ccciidos...p.lirá 'Óelegacia de Policil de-Cátazinho, mediante
TERMO DE A"CORDO DE COOPERAl;;AO SO[l€ITADO APRqVAÇAO NO PRJETO
DE LEI 012/17. '\~ •. '~:" ~.'-lJ ~,,/'/I..-.~,,' ..••.. ' .•••I, "

'" cfr) ..........•.~ I~ J.;'y;.,,~ .y ..--=-- /
Por tais~.~.~~,lo projeto de lei',se',~st~'~jávcl tecnicamente.C~""---:..'....'.i" •..:..•a.'_.~ 'f_, ~L<"""'---~
~afutIJ~;;çio"L.iÔ ~~.
E. conclusa~LL .••n:

CARAZINHO RS), 26 dei.nciro dc 2017.

A LONGO
IRS.84.72
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COMISSÃO 1)" .IUSTlÇA E FINAi':ÇAS
PARECEH

PnrCeCI" ,,"011112017
Projct.ot!e L(~i 11°01:3/17 - .• ~
Autor: Execulivo :Vlllniciplll .•••. ~ .:,

• <
Ement.:l: :\lll.Ol'izA fi flhe!'! lll'n "de:"trédilo EspeeiHI no orçamenlo de :l017,
){clntor: 1\'ll1r<:ioHoppctl'''".

'. /
-" ';..- Hednt.õl'io

.I. A matéri<)"cm lllllÍlise de autoriA do Execut.ivo MuniciJlfd. trnlllitl'l ne~tn C'n5-A. '.
l..egif:ll'itivll, !;ob D forll1l1 de Projeto de Lei. lendo como objet.ivo fl EmclIf,(l :lC.illl~
cil.adi-'l. ,j' " ,

2. r\t~n_dClldo ,is llOrtllfl!'l constii,u<:ionHi~ de t,nlJnil~çiio qu(> dif;;(;iplin<ll1l il mal'(~l'in. o
refel'ido Projeto de Lei CSIÚ !;oh u rcspollf;;abilidflde dep;lfI COllli~~!i() par;! quI' Bt'JJI

elaborado o p~recer l'lobre Sll:l le!!lllidlldc. eonSl it ucionalidade e regilllcnl.alidade.
3. r\c.;OstulH;e o parécel' jurídico )()2/~017"

Voto do Relat.or
4. Conc!ui-flc le~ítiillll :l inic.ialivf\ desta proposiç:lo de lei, t.~ndll ~m \'i!;1.1l~(' ll'lltar de

intere~se local C'ser privmiv<l do Chere do Poder Executivo, não havendo vít:io;.:.
5" Da meSlll<l rOl'ltw, O presente Projeto indicn cillralllenLp que existem recur:::of";

indicados pàl'll 11colle!'i UI'R do~ crédito!" p•.opo~to:". porhmto niio hú quaisquer indícios
dE' ilegalidade e/ou in~~m!':ti(.uciollaljdl'lde.

o. Por ud I'l'lzão, VOTA O 'Relator pela conslit.ucionalidade. legalidade e vinhilidadr. do
Pre~enle Projeto rlf' I.d. ",

I, OS demais inlegri:Hll-e~doi Com" . lia \'O'J~\R.-\l\l DE ACORDO.

SHI:)JelléuniisAn .'~~Libór~ot:'.~tn=2017
,t,.~áJ'{:i0IJoPJlcn

/
'" Pl'e:;idenle

, ~().
\'el'c':l(~ed~~(

Vice PI'f'sidpn!p

Vf'I'(~adOl' Luís Fel'lHl
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COMlssAo J)" ORDEM ECONOM1CiI E SOCIAL

••Panlccr n° Ot4/201 i "".. 'I:~.-" ,.:..
Pnljet.o de Lei n" 0.1:3/'17 ."'
Autol": J~xeclljivo MUllicipn"1
Enulnta: Autori£:l :l 8bel'LuI"fl de Crédito ESjlf'cial no orçamento d" 20 Ii.
Hclllt.nr; Danjei'Wi~bl>1"

• HclHÍ,úrio

I. A~1I1~lIêl'iacm nl\,lIi!=;(-'.de lltlloria do Poder Exec:uLivo. tt'amiltl nc::;tfl Cn .••n 1...cg-i!lhüivH,
soh:'l forllln de Projet.o de Lei, tendo como objcl ivo R EI11CIllH acima citada.

~. Atendendo às normas regimeni ai:-:de j l':-J.mit:lIl;:io quP di~eiplinalll a mni t-l'iJl, li referido
Projeto de Lei Gnl.á sob a responsabilidnde destrl Comi~~flo pHra que spja <,laborado
plll"eeer sobre ll:;pect.as de ol'dem ec:onômicn e SOCi:l!.

3. Aco$tou-se pnl'cccr jurídico.

Voto do Rcl.\Lol'

I. ArluUi-st~ () fundHllllmto do pllrf'(:~rdH COllli~!;;io de ,Justiça e Finança:".
f). ;\deJllai~. nfio se verifica impnclo negntivo [la economia e na ~ocicdade local.
(l. PO]" (ai razi~o, VOTA O Reh'll(lI' de f1eordo ao ProjeiA) de IRl.
I. 08 demais inWl,:l'l.llltcl; da Coml::;!':.llio VOTARA;\lDE ACORDO .

. ono 8en'Ían, 2 ) de j,lIlciro de 201 i.
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OP 023/2017 COlozlnho O? de fevereiro de 2017

/\ssunlo: Votaçeo de projetos .'

. .
. txcelenlissimo Senho~Preleil0 /l.J',unicipol:

Comunicomos o vosso Excelência de Que esle l.egíslolivo. em
R~lJniõo exlroordineriO :lO dio 02/01/2017. vaiou os seguinles p1oje:os de lei
oriundos desse Poder Execviívo. os quois reIOC1Q.')omos abaixo:

OI - Põo)elo de Lei 012/17 do Execuliva lv,unicipoil\uloriw o Poder

[/ecurivo Municipal o firmor Acordo de Cooperação com OEslodo do RioG~onde

do Sul, por in/elmódio do Seueto~io do Seguronça Publico. com o rn:erveniéncic

do POLICIA CIVIL" visando ó concessõo de Estagio Curricular Noo Obrigoiório nm

Delegacias de Policie: do Municipio e dó oulros providêncios. ,A,orO'lodo por

unollimidode

02 - Proje:o de l.ei 013/ 17do f..;.:ccu~ivo 1v",unIClpol Aul0rizo o obcriurc

de:' (redIjo ::spe-ciol no Olçomenlo CC 2017. Apro'/odo por u:lonimidcc!e
03 - Proje:o de Lei 014/17 do Execu1ivQ Municipal J\ulo~12"O o

conlro;oção ernergenciol de Moni:ores de t.,poio bpeciolizoco pOiO alunos com

ou sem ceficiéncio. Aprovado .00: unanimidade

I'.!encioson,enle.

/
11 Suo Excelência o Sent,or ~.~ .
Millon Schmi:z
IJI(;.'feilulo Municipcl de CO~07.ln\,o
Ccrozinho, RS

, .

1
~~~0:1i'1eC:J,',::"hJ

~~I~~' M~~~~

n2 r[~ <•• ,

~:; ...

R:;:.CEu.;~,.-\
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL NO 8_178, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Especial
no orçamento de 2017.

° PREFEITO DO MUNICipIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° Autoriza O Poder Executivo abrir um Crédito Especial no
orçamento do exercício de 2017 no valor de RS 60.000,00 (sessenta mil reais), com
a seguinte classificaçao:

11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11.06.06.181.0081.2293 - Conv Entidades Segurança Publica

xxxx/3 33 90.39.00 00.00 - Outros Serv de Terceiros - pJ . RS 60000,00

Art. 2° Servirá de recurso para atender a despesa de que trata o art. 1°,
a seguinte dotação orça menta ria"

11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11.04.18.5410352.2143 - Man Parq MunJoãoAX Cruz e Sabia

31664/3.4.4 9.0.51.0000.00 - Obras e Ins!. 0001 - Livre .... R$ 60000,00

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

Gabinete do Prefeito, 02 de fevereiro de 2017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

LORI LUIZ 60 SINA
Secretario d dministraç30
DSIODV
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