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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 10 de fevereiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 024/17

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL
DE CAB'tZJ.NH9
. J óJ ~"--PrO!ooo,onI2i-.-- -2:'- --

Hora "_~_._--

\3fEV,10lJ

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

024/17, desta data, que Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2017.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei em comento deve-se em decorrência do Projeto de Lei nO
023/17, que Contrata emergencialmente Advogado para atuar junto ao

PREVICARAZINHO, em vista da necessidade de abertura de crédito especial no

orçamento da autarquia, uma vez que não foi inserido o elemento da despesa

"3.1.9.0.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado" no orçamento vigente.

Diante do exposto, solicitamos a votação em bloco dos Projetos de Lei nOs

023 e 024/17.

Atenciosamente,

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro
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PROJETO DE LEI N' 024, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Especial
no orçamento de 2017.

Art. l' 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:

50 - PREVICARAZINHO
50.02.04.122.4152.4005 - Manutenção dos serviços administrativos

xxxxJ3.3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado .. R$ 60.000,00

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

50 - PREVICARAZINHO
50.02.04.122.4152.4005 - Manutenção dos serviços administrativos

32628/3.3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas R$ 60.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 10 de fevereiro de 2017.

DSIODV

www.carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA
I74n017

Matéria: Projeto de Lei n. 02412017
Ementa: AUTORIZAÇÃO. ABERTURA.
CRÉDITO ESPECIAL. REQUISITOS.
PREENCHIDOS. ORIENTAÇÃO.
FAVORÁVEL

Trata-Se .de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller Menezes Nunes ao
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em
seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei. n. 024/2017, de autoria do
Poder Executivo, que Autoriza a aberwra de crédito especial no orçamento de 2017, no
valor de R$ 60.000,00 (sessenla mil reais).

Os motivos constam em anexo à minuta de lei apresentada.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Legítima a iniciativa desta proposição de lei, tendo em vista se tratar
de matéria de interesse local e ser privativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo
vícios, portanto, neste particular (vide artigo 30, inciso I, da CRfB e inciso IV do artigo 29
da Lei Orgânica)l.

A Lei n. 8.142, de 13 de outubro de 2016, que dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, é categórica ao afirmar que:

Art. 28. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência
de recursos disponlveis para a despesa, nos lennos da Lei Federal nO
4.320f64.
~ 10A8pumção do excesso de arrecadação de que trata o lIrt. 43, 9 3°, da Lei
Federal n° 4.320/64, será relllizada por fonte de recursos para fins de abertura de
créditos adicionais. confonne exig~ncin contida no art. 8°, parâgrnfo único. da
LC nO 10112000.
~ 20 Acompanharllo os projetos de lei relativos a créditos suplementares e
especiais exposiçOesde motivos circunstanciadas que os justifiquem e indiquem,
quando for o caso, 8S consequências dos cancelamentos de dotaçOespropostos
sobre a execuçâo das atividades. projetos. operações especiais e respectivas
metas.

1 Art. 30 Compete aos Municlpias:
l-legislar sobre assuntos de interesse local;
Art. 29 _ SllIode iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
IV_ matéria orçamenléria e tributéria e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxilias,
prêmios ou subvençOes. {...)
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~ 30 Os recursos alocados na Lei Orçamentária de 2017 para pagamento de
precatórios somente poderão ser cancelados para a abertura de créditos
suplementares ou especiais para finalidades diversas mediante autorizaç!o
legislativa especifica.
S 4 Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação ou à
conta de receitas nll.oprevistas no orÇamento, as exposições de motivos conterão
8 arualizaçO-o das estimativas de receitas para o exercfcio, comparando-as com as
estimativns constantes na Lei Orçamentária, a identificaçãO das parcelas jã
utilizadas em créditos adicionais, abertos ou cujos projetos se encontrem em
tramitação.
S 5° Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta de superávit fmanceiro,
as exposiçOes de motivos conterão infonnações relativas a:
I • superávit financeiro do exercido de 2016, por fonte de recursos;
11• créditos especiais e extraordinários reabertos no exercido de 2017;
111_valorcsjá utilizados em créditos adicionais, abertos ou em tramitaçllo;
IV. saldo atualizado do supernvit financeiro. por fonte de recursos.
~ 60 Considera-se superávit financeiro do exerclcio anterior. para fins do ~ 2° do
art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64, os recursos que forem disponibilizados a
partir do cancelamento de restos a pagar durante o exerclcio de 2017, obedecida
fi fonte de recursos correspondente.
~ 70 Os projetos de lei relativos a créditos suplementares ou especiais solicitados
pelo Poder Legislativo, com indicaçll.o de recursos de redução de dotações do
próprio poder, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 15
(quinl.e) dias, a contar do recebimento da solicitaçâo.
~ 80 As solicitações de que trata o ~7" sertlo acompanhadas da exposiçao de
motivos de que trata o ~ 2° deste artigo.

Vê~se que referida nonnativa local se encontra de acordo ao disposto
na Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, que esta/ui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal, senão veja-se:

Art. 40. 5!1.ocrédilos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os c~diios adicionais classificam-se em:
I • suplemenlares, os destinados a reforço de dotaçllo orçamenlária;
11_espetiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotaçllo orçamentária
especifica;
II1 _ extraordinários, os destinados a despesas urgentes c imprevistas, em caso de
guerra, comoçao intestina ou calamidade pública.
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais sertlo autorizados por lei e abertos
por decreto executivo.
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares c especiais depende da existência
de recursos disponrveis poro ocorrer o despesa e será precedida de exposiçdo
justificativa. .
~ 10 Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que nlio
comprometidos:
1_o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercido anterior;
11• os provenientes de excesso de arrecadaçao;
111_ os resultantes de anulação parcial ou tOla1de dOlações orçamentárias ou de
créditos adicionais. autorizados em Lei;
IV • o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente
possibilite ao poder executivo realizâ-Ias.
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9 2" Entende-se por superávit financeiro a diferença poSitiva entre o ativo
financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se. ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e os operações de credito a eles vinculadas.
9 3° Entende-se por excesso de arrecadaçllo, para os fins deste artigo, o saldo
positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadaçao prevista e n
realizada, considerando-se. ainda, a tendência do exercfcio.
S 4" Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de
nrrecadaçfto, deduzir-se-ã a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercido.
Art, 44. Os créditos extraordinários serao abertos por decreto do Poder Executivo,
que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.
Art. 45. Os crtditos adicionais terão vigência adstrita ao extrclcio financeiro tm
que forem abertos. salvo expressa disposiçao legal em contrário. quanto aos
especiais e eXlmordínârios.
Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará n importância, a espécie do
mesmo e a classificação da despesa, até onde for possrvel.

Segundo dispõe os artigos de lei supracitados, a premissa básica para
abertura de créditos especiais é a indicação clara da existência dos recursos indicados para a
cobertura dos créditos propostos~ c não O comprometimento dos mesmos~ sendo esse de
competência do executivo, pois cabe ao executivo as responsabilidades pela execução das
despesas, Jogo, quanto ao empenho dos recursos supõem-se que, decorre de um
planejamento criterioso e técnico preparado, não cabendo a essa casa interferir o julgar sobre
tais critérios.

• a origem dos recursos a serem ulili7..ados(vide artigo 2°);

• '.a porrnenori7.ação certa e dctemlinada das despesas (vide
artigo 1');

Pelas exposições dos motivos, "abertura dc Crédito c-special, servirá
para pagamento das despesas geradas pelo projeto de Lei 023/17. deve-se em decorrência do
Projeto de Lei nO 023/17. que Controta emergencial mente Advogndo para atuar junto ao
PREVICARAZINHO~ em vista da necessidade de abertura de crédito especial no orçamento
da autarquia, uma vez que não foi inserido o elemento da despesa "3.1.9.0.04,00.00 -
Contratação por Tempo Determinado" no orçamento vigente, por ter sido apresentado
pedido de licença neste ano .base,

Por tais razões, o projeto de lei se m(\~tra viável tccniramente.

É a fundamentação,
É a conclusão,

CARAZINHO(

.QR .G LONGO
OABIRS 84.72

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 • Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAtINHO/RS
E-mai!: camaracl2@camaracrz.rs.90v.br www.camaracrz.rs.90v.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracl2@camaracrz.rs.90v.br
http://www.camaracrz.rs.90v.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CIIUIIII.II

.,

')

COMISS,\() DE .IUSTIÇA ,.; FIi\ANÇAS
PA I~ECEH

Pal'f~eel' n"022/201"i"
Pl'njcto dI: Lei n" O:t,l/l i
Autol": Execul.i\'o l\'lunicip.ll'"
Ementa: Autoriza a aberuinl de Cl'órlilO Especial no orçamento de :WI7.
Hel;ltol": i'vlan:io HOPllen

Relat.ório
l. A Ill:llé:1~' em anúlif;c. de Hutoria do Executivo l\lunieip<l1. inllnit.a lH'sta Cn!'a

Lcgislnl.kn. !"ob n formH de Projeto de Lei. t,endo Como objet.ivo fi Emcllt.a acima citada.
AIRndendo à~ nOI'IlH18 c.onsl.ituciorwis de tramilnç,-IQ C]uc disciplinam li malt"rin. ()

l'p,fel'iclo Projeto de Lei ef'ul sob ;-l respol1!'labilidHde de!"tH COlllissiio parti que J;f~Ja
elh.borado o parecer solm' i4Ull l(~~alidndc. cónsLilucionalidncle e l'egimentnlidade.

:1. Acost.ou-se o pn\,Pr.er jurídi(;o 17'lnOli.
Vot.o do HcllltOl'

1. Conclui-se legÍl'illlll a inidati"H rll'!jl:1 propo"íçào dI' h'i. lendo em "iSia !':e l.-:l.tnr de
ini.ere!':.se local e Ser pri\'Hti,,:t do Chefe do Poder E~ccul.i\'o. nno ha"cndo vicioso
Df! mesma forma, consl.ata"~e (jue o Cl'edito 1:;S)JeI:ii.l1l4f>I"virá pHl'a pagHmenlo da .••
dcspesas gerndlls IH!!::I (:olllrl1laçflo. do ;:;er\'idor no Pl'evi, portanto não hft qUflis(juf'1'
indícios ne ilegalidade e/ou íncolH~litucionfllidade.

:t POI' ud r~lzão .. VOTA o l~e\;)Lor pela cOllstil.uciollnlidnde, legalidade c \'iabilidanc do
PI'l>!'ente Proje1o (Ir- Lei .

.1. OR dem:'lis integrantes da ComiBsiio \'O'I'AHAf\'I DE ACOHlJO.

S:lla de Bcuniõl's Ànlúnio l.ibó,'io 13eITilll1, Hi de fcvel'cil'O dc ~OI7,

. ("-~.' 1/ !t-
ereadõí'1\1ái'ciO~n(jlenlC

01..:'0 P~~'~\"OdO
Vic~Presidente ~

'1 dI' Oliveir:l

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mai!: camaracrz@camaracrz.rs.90v.br www.camaracrz.rs.90v.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.90v.br
http://www.camaracrz.rs.90v.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
_.a

CO~11ssAo DE OltDl.;M ECONOil'lICA IC SOCI 1I I.

PAHI~CEH~

Pa,'cccl'n"'021/2017 . .,# 'li: " ,.-Pl'Ojelt.o de Lei n° 02<1117 ...,
Auto),: Execulivu iVhinicij,:il ./
Emcntn: AuIOri7,.A.<1abérlllnl de Crédito É~peci:ll nu OlV<lnwnio de ~oI i.• •Helnt.ot': Fahio Znn611i

Hclalõrio
, .,

1. A r~nil.él'iaem anidi!';c, de [lllt,ori,l do Porlt~l'Execut.ivo, 1,I'flmita nestn C:ns<-lLegislati\'lI.
sob a forma de Projeto de Lei. l.cnda como objet.i\"o 1lEmcllIH ar.illlfl ciU'l(Il'l.

:2. Atendendo às normas rej!imenl.ais de Inllnil.nçiio Cjllf'disciplinam fi llwtéria. ti l'ererido
PI'ojt~t.ode I.ei {>~l{l~ob <l n~:;poJl~abihd:'lde de~lfl COlllis~:1opara qUl' seja elaborado
p,lrecer solll"eHSJ'>eclOsdi' onh'll\ econômica e ~oci:'ll.

3. ACOSIO\H;e parecei' jUl'Ídic(l.

Vot.o do Relat.or"

.1. Adolll.:-;e o fllIldH-lnf!llto (lo })lll'c(;C'r on Coml!';sào de ,Jll!<tiça e Fill;lllç.il'.
Ô. Ademais, nào se vcriG~-À111lpl'lct.onegnti,'o nn economill (' nll sociedade local.
G. 1)01' tllll"UZÜO. VOTA () BclHlOl' de acordo <lOProjer.o de Lei.
/. O,..:delllaü~ inlegrAnl.e~ tia' C~llli88:10VOTAHAJ\I DE ACOHDO.

VéI'ClldOl' Gjan Ped
Secretário
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PROCESSO N' 060 IojOI X~

SIM NÃO
I - -T - -Alaor Galdino Tamaz Ausente Ausente• ,Anselmo Britzke X ,

Claytoll Pereira I X \
I

i +Daniel Weber
I X

Erlei VieIra

I X
i Estevão De Loreno Presidente Presidente
Fabio Zanetli I X

;

IGian Pedroso -J X J
Janete Ross de Oliveira X +
João Pedro Albuquerque r XI- ~- .1Lucas Lopes I X

i Luis Fernando Cosia X I
i _.MarCIa Hoppen X

ITOTAL ,
12i
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Cl1r07.inho 10 ele fevereiro de 7.0\/

01' 071\/7.017

, ,
/\~~ll:\\O:volOÇÔOde pioi~\OS"-,J'- • ot,.o;.-,. '. '-.

••
it:r.cclerllh~il)\O SenhOl PreloilO MuniciPOI-

" ReurlU)O

oriulll!m

I. I'ROIClO N LFI N" 009/17 . AUIOO,," o cessé,o dc uso etc i,,;o"oil (10 "",,on,cil"O "

Co,"poo"'O RI09,ondonlc de Soneamenlo - COR\/,N: .
2 I'ROJ[IO DF LI.I N0 01.1/11. 06 oovo 'C(IOc''" aos ol1igos 2" c ]" da lei MunlC!',)OI n°

~.7.00/91 e levogo c Lei Iv',unic:ipol (lo :'.591/01.
3 I'ROJ[IO DE 1.1'1N" 015/17 . DIspoc sol)Cc o ool,coe<>O do "0,1)0 de lucun"",nclo e do

O\,Jllm DI()vieJer1ci05.,.PROI[IO DI' 1.[11'001'1/11. Dó nova 'edoçôo 00 ,,\. ,0. oocKenlo ~,oe ~S"00 /,11.6" c
ICVOÇ;Oo 1,(\. 7" do Lei MU:\ICipo\ n° 6) ,1,/08 C (I lei J\Aur\ICipOId' 8.096/ \ 6.
5. l'I?OJl:l0 OI.: \.£:1 H" 07.1/ \ I Crie vaçJc de Cargo no OuO(liO de Pessoal I:h::\ivr) da

Municipio. corlslor\\C de \ ci 1~',UlllÔ\)OIn~ I.OSB/O?
6. I'ROJ£10 De LI:I N" 023/1/ . COJ\I:ülo crncr~]encio!meJliC I\dvog

odO
pala CliUo

r
i'JrllO

co PRI:V\C!\RMINKO.7. PROJ(:IO DE I,E] N" 02/,/11 AulOri1.O o o~ledu{Q ele Crédilo b0Ccio
l

f'lO orçcn1ei110 (Je

7.01/.R. l'~üJETO DE LEIN" 025/\7 Au!ori?O o o~)erluo de CredllO (spCcíOl1l0 orçamenlo de

?017.O'f PROJF.l0DL lU I'!" 0?6I1"'.' Crio vogo de Co~go no Quadro d{~ Pessoel rlcliv() do

MunlCipiO C0:1S1onie do lei IJlunlCipot n° 7.088109.

.".. :.
I't.otn~Jnicornos o VossO,b-ce1hncio de que (;:slc L8Ç]i5

1
0:
ivo
.erTl

",1",,,,(1,,,6"0 00 dia ,0/0212017. ,alou o oo""Ou O' legulnlO\ p,oiclO' de lei.
desse f'o('i8r ExeculivO. o> Quoís rClOclOrlOlnOS ohoixo:

Alcllciosomcnie

J

D

\ c lOr(:'110

f'rcsic!crl1e

1\ Suo l'.>;c.~lt~nCIOo Sen1,Ol

MillOrl Scllrnil7,
PlclcilulO ,',..-\unicipCli dC'CUH17inl'l0
COfOl.lnha. P.S

-"t.,-;,-;:r- -B«.. ~1.'JJIo. C:3f~-oho
"¥ti,. 00 A...h1I!1~.; ~

10 m <011
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 8.186, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

Autoriza a abertura de Credito Especial
no orçamento de 2017.

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e P.U 5;)nciollO e promulgo a

seguinte Lei:

Art. 1° Autoriza o Poder executivo abrir um Crédito Especial no
orçamento do exercício de 2017 no valor de R$ 60 000,00 {sessenta mil reais), com
a seguinte classificaç,;'Jo:

50 - PREVICARIIZINHO
50.020~ 122.4152.4005 - Manutenção dos serviços administrativos

xxxxJ3.3.1.9.0.04.0000.00 - Contratação por tempo determinada .. RS 60000.00

Art. 2" Servira de recurs{) par~~atender a despesa de que trata ();Jrt 1°,

a seguinte dotação orçamentária-

50 - PREVICARAZINHO
~0 ,02.04.122.4152 4005 - Manutençao dos serviços administrativos

3262Bi3.3.1.9.0:11.00.00.00 - Vencirnenm$ e vantagens fixas. R$ 60.000,00

Art. 3° Estêl Lei entr'a em vigor na data de sua puhlicrlçno.

Gabinete do Prefeito. 20 de fevereiro de 7.017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicaç6es O;) Prefeitura:

---=--~.
LORI LUIZ BOLE NA
Secretário da minh?tr8ç,;3o
O$IDDV

_ •••.I:Hal';nl lU. I ~.YQ"".br
A•••.""id" f1,,,~ di!Cu"ha. n' 175', COl1l'o
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