
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. nO 015118 - GPC Carazinho, 18 de janeiro de 2018.

Excelentissímo Senhor,

Ver. Márcio luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei n° 012/18

Senhor Presidente:

CAMARA /,'UNlCIPAl
DECARAmmo:::?'""'?;.-!S ~2-t.l.-_

Pela presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei nO

012118, desta dala, que Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento de

2018.

Exposicão de Motivos:

o projeto de lei apresentado justifica-se no sentido de abrir credito

especial no orçamento vigente, visando á contratação de empresa especializada na

elaboração de estudos geotécnicos e hidrológicos do trecho 02 da sanga do frigorifico.

Atenciosamente,

www.o.'a>lnho.B.gov.b'
,o,vo";<\o Fio," <\oCU""", n' 12~, Contre

T~.Ion., 1\.4) 3331.2699 1•.•••• 11:prel&ítura@jl""rui"ho,B.Qov.br



PROJETO DE LEI N" 012, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.

Autoriza a abertura de Crédito Especiill
no Orçilmento de 2018.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo abrir Crédilo Espedal no Orçamento do
exerclcio de 2018. no valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais), oom a seguinte classificação:

02 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
02.05Depto Municipal De Habitação E Defesa Civil

02.05.16. Habilaçao
02.05.16,482 Habitação Urbana

02,05.16.482.1002 Habitação
02.05.16.482.1002.1306 Urbanização De Ocupações Habitacionais Irregulares
xxxx/3.4,49.51 0000.00 Obras e Instalações RS 15.000.00

Art. 2° Para atender o Crédito Especial autorizado pelo art. 1° desta Lei, fica
reduzido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da dotação orçamentária com a seguinte
classificação:

02 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
02,05 Dapto. Municipal De Habitação E Defesa Civil

02.05.16, Habitalçao
02.05.16.482 Habitação Urbana

02.0516,482.1002 Habitação
02.05.16.482.1002.1305 Pan::erias Mulligovern Execuç~o Moradias

3,4.4.9.51.00.00,00 Obras e Instalações RS

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

15000.00

Gabil1ele do Prefeito. 18 de janeiro de 2018.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITAliDADE
CAIAlIIlI •. a

ORIENTAÇÃO TECNICA
37212018

Materia: Pl 012/2018
Ementa: AUTORIZAÇAO. ABERTURA.
CRl:OITO ESPECIAL REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS, ORIENTAÇÃO.
FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servioora Vivlam~ Muller
Menezes Nunes ao Departamento Juddico desta Casa Legislativa, para que seja emitida
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Le, n
012, de 18 de janeiro de 2018, de autoria do Poder Executivo, que al/tonza e abortura de
crédito especial no orçamenro de 2018

Os motivos constam em anexo

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A iniciativa desta proposiçao de lei é legitima. lendo em vista se
tralar de matéria de interesse local e ser pri~ati~a do Chefe do Poder Execuli~o, não
ha~endo ~icios, portanto, neste particular (vide artigo 30. inciso I, da CRFB e inciso IV do
artigo 29 da lei Orgânica)'.

A lei n. 8267, de 16 de outubro de 2017, que dispõe sobre as
diretrizes orçamúntárias para o exercicio financeiro de 2018, é categ6rica ao afirmar que'

Art, 28. 1\abertura de erMolossuplementare. e ""pe-c;aisdepe~de,á da c•••té~(;l'
de recursos <!ispon,vclSP"ra a d<lspeoa..~o.lerrnos da lo;ti~der.1 n" 320Jl;1.
~ l' li apur.çl'iq do exceS>Odo ~rr"cadac;ao de que lrJU o ;!'1_~)~~.~da .le.
~-"!!..L4_~.2_01li.4.se"" r""lizada por 1",,10de re",,'"os para r.ns de abenura de
crMrtos adicionais, con!urme a,igérlda conMa r>o"n~ •.p~r;i3,afo uni<;ad~ LC
n° 101IlO00.
~ 2"Os f<,cu",(l~ alocados n~ lai Orçamentána <la 2018 para P"9amento da
pr"""'l~ncs sen""'le poderão ser ""ncela<!o. para a aber1ura de cred~os
supl<'fTlentar&.ou Mpecia" per. fi~.~dades diversa, mediante Ouloliza."ão
leqi$lalivaespec;~ca
~ 3. Nos casos de crédito, .; w!ll. de recursos de ex::esso de a,,"cadeÇ~o Ou~
conta de receitas nao pre"'"tas nOorçamento, as exposições de mol••os conterão
a alualizaçao das esl'mativa. d" leceil•• pera Oe.ercleio, comparande-as com 'os
esllmatlv., CCr'lSl""I~$tia L"i Ofçamentiri •. a 'denli~caç"o da. p.reele. ja
utdizadas em créditos adicio~ai$. abertos ou cujos projetos S" e~cc~trem em
tramrt8ção
~ 4' Nos casos de aberlura de crédilOsadle",n"1Sa oonla de .upe'~"rt OO.no.,;'o,
a. e,posiçõos de motivosconterão in!orm~ÇÕ<!l'",'ahv", a
I. super,,,,d ijnan<;ei,odo exerclcio ae 2017, pO' fonte de ,~rs,,.,
11_ crédiTOSe;;peeiais e ext:aor(lnários reaberto" no exercicio de 2018:

I Art. 30 COmpete aos Muruclp'os
I -legislar sobre assuntos de Interesse tocai;
Art, 29 _ sao de iniciativa pMaliva do Prefeito as leis que dTSponharn sobre
IV _ matéria o'çamentaria e tfibutaria e a que autorize a abertura de c,editos ou çonçeda auxihos.
f>'êmios ou subvcnçoe,. [..,] . .

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Po~lal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000. CARAZI~HO/RS
E-mail: camaraCl'l@camaracrz.Jl;.gov.br www.cama,acr,z.rs.Qov.br CNPJ: 89.965.22210001-52

mailto:camaraCl'l@camaracrz.Jl;.gov.br
http://www.cama,acr,z.rs.Qov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

111.valore.", ulllzado. C'11"'00,10' acicion"is.• t>M"" OUem tramitação
IV_sal~o atual",.do do "uI"'ra"'1 financeirodisponivel,por fonta d@recursos
~ 5' Consider3-se supera.;1 firta",,,,,,o do axercicio anterior, para fins do!i...£:..gQ
i!!L.1;LQ,u"'_f ed."., ..".,-4}.2~1Qj, os recursos que torem dIsponibilizadosa pal1;r
dOcancelamento de ,,,,,10Ila paaar durante c ~,crcicio de 2018. O~édecid3a fonte
de (ecu'SO' co"-""'poodcnle
S 6' o. projetos de je, [elativos " UMlltl$ suplementares Ouespeciais soltCi!Hdo.
pelo POder leg'slalivo, com jndiClOç.Oode recursos de reduçao Cc dotações dO
próprio pode" serilo er>cJminhôdos ~ C;lrnara Muni"'pal no pralo d~ oli! 15
(quinze)dia•. a conlar ~o rece!li,",mto da .oIicitação,
S 7"As ",~"taçoos de que kala o g!l' .cr;;o ocompanhada. da expo$lÇàode
moli",," de q"" Irala o S 2' deste J~igo

Vê-se que referida normativa local se encontra de acordo ao
disposto na Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, que eSI"lu; normas gerais de
direito financeiro para elaboração c controle dos orçementos e balanços da União, dos
Eslados, dos MU/liclpios e do Distrito Foderal, senão veja-se'

An, ~o São credites ~dicionais, as aul<'"'"ções de despesa ~ao compul"d"S ou
in~ulicientcmentedo\"LJ~.~a Lei tioOrçamento_
Art.41 O. crêdi",s .dlcroO<llsda.s;ficam .•p.em;
I. suplementares, os destinaoo. a refurçode dotaÇ<'io"'Ç'lment"na
It - e.p=alS, o. destinados " d~r.pc.a" para as qu,lis não haja dotação
orçamenlilf", e.pecif"",:
111- extraordinanos. os destinados a de<p"s,'s urgenle,; e Impr"""t"", em caso a"
g""rn', com<>çãoinleslirlpou oalam;oade pUbl".:a
Art. 42 Os credltos S!Jplemenw~s e ~"ll"dais serão autori,ados por lei" aberlos
por deaelO executivo,
Art. 43. A abertura do. credltos suplemertla",s e espocrars depende dD exisl6ncta
de recw,u. d'''pOlli,e'-S pel" ""urre, " de,pes~ e ",,~ precetMa d~ ~XP<>S"i;;D
ju.Mcal',a
~ l' Con.ideram-,e ,,",ur>os pa", ° fi", destc a~lqo, de,de quc nfi<>
comprorr,ehdos
1. o supertWoIfiM"Ce'roapurado em b.I~!lÇOpat'imcni"1do "xercicio .nterior,
tt _o'provenientes de exoe•• o de alTecadaçAo,
111- os ,esullanle. df' anulação p",cial r>Utotal d~dOI.~""s orçamenti","< <>ude
créditoo .d'ci<mais,aUICfi,""os em lei:
IV - o prcdUlode 0l"'r<>ÇÕesde credito 'ulorizadas. em forma que Juridicamenle
possibil;le "Opoder ",eCuli.o ,eali,á_",s,
~ 2' Entende-se pm sUll"ravlt financeiro a difere"". positiva entrc o 3t,vO
lin~nceiro •• O passivo r,nanamo, conJugando.,e, alntla. os s~laos dOScrédito.
adido""i, t'~D.fendos e a. operaçõcs dQcredito a eles vincuiada.
~ 3' Enlende.se por excesso de arr"""dação, para os fins des:~ arl'90. o •••ld<>
pos~i'ltl d~. ditere"l'as aoumLllad", mês a mês entre a arrecadaçAo prev"l~ e ~
realizada. COnSldc'<Im!<>-se,aindo, a tcndenci<ldo exc'cicio
~ 4' Para o ~'" de apura, os ,e<:tJr=. ul,I",;.",", PIO""n,,,nles 00 exa'l.SQ d"
arrecadaç,10, deduz,,-se-;, a Importilnda <lo. ored;(OSe><lfan,dinMo.abef!o. no
e,erCiClO
Art, 44. Os cre,Mcs "<I'~D,din,;Mo.ser~o ~b<!rrospor decreto do Poder Ex""",,IIV<>
Quedeles dar'; ,mediMOconheCimentoao Pode' Legislativo
Ar!. 45. Os e,ódi:o" adicio'",is le,ão vi9ê",," ."stnla "u e,,,rcic.o fin."cei,o em
Q"" forem abe~os, salvo expre,,'a disposição legal em contt~rio, quanto .0.
eopecia;s e exlraordln~nos,
Art, 46. O 3tOque abri<crédito adie"","1 in,licar,. a ""porl"nda a espécie do
mesmo e a d •• ,,;I,caçaoda despe.a, ale on<ief<>rposSlvei

De acordo com a Constituição Federal de 1988 aInda, os proj",tos
de leis que alterarem as leis orçamentarias vigentes deverão ser compaliveis com o plano
plunanual e com a le; de dlretnz.es orçamentánas, e, ainda, deverao indicar os recursos <J

Av. Flores da Cunha, 799. Caixa Postal: 440 _Fone PABX: (54) 333Q..2322 - CEP: 99500-000 _CARAltNHOIRS
E--mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www_C-amaracrz._'S_Qov.br CNPJ: 89.965.22210001.52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHD

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
~ ..

serem utilizados, excluídas, dentre outras hipóteses, as transferências tributarias
constitucionais para Estados, MUrliCipios e Distrito Federal'

Aplicarldo-se tais preceitos ao caso, conclui-se que a minuta de lei
apresenta

• a origem dos recursos a serem utilizados (vide artigo 2°):

• a pormenorização certa e determinada da despesa (vide
artigo 1"); e

• presunção de compatibilidade com o PPA 2018-2021 e a LDO
2018

POR TAIS RAZÓES. esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-jurldica do PL 01212018

E a fundamentação.
E a conclusão, salvo melnor juizo.

CARAZINHO (RS). 30 de janeiro de 2018

Luis FERNA~ BOURSCHEIO
Procurador do oder legislativo

Malric 50020
OABlR 93.542

U

, Art 166 [.,]
~ 3' As e"",nd~s dO projeto de lei do orçamen", anual"" aos projete>s QlJe" moolh<lUem scmonle podem ser
"f'!"".dô; casa,
1- ""Jam coo'pativeis COmOp1ôno p1u,i~"u •• e corn a lei de diretrizes orçarnenl<i,i<;s,
11_ ind'qu<'fl1os recursos necessilrios, a,jmitido. apenas Os p'''''''<li",,(e5 de atllJlaç:io de despesa, e,duida. as
que incidan, sobre
a) rtotaç""" par. """0'1 e seus """"'90'.
b) serviço da divida;
c) transferências tribut.ri~s cons!itooonai. para ESlados, Mu"icipIOS" Distrito rede,a,; ou
111.""iam relacionadas'
a) com • OOITeçIoode erros OUom",,'les; ou
b) com ()S d"p"Sili.os do te><10do projeto de leI.

Av, Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330.2322. CEP: 99500-000 _CARAZIJHOIRS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO De JUSTiÇA E FINANÇAS

Porecer nO 012/2018 (VIABILIDADE)
Projeto de leI nO 012/2018
Autor: Executivo Municipal

Ementa; Autorizo abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2018
Relator. Fábio Zanetti

RelatórIo
1. A matéria em análise, de outoria do Executivo Municipal. tramita nesta Coso

Legislativa, sob a forma de Projeto de lei. lendo como objetivo a Ementa acima
citada.

2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do
Projeto de Lei 012/18 está sob o responsabilidade desta Comissão pora que seja
elaborado o parecer sobre suo legolidade. constitucionalidade e
regimenlalidado.

3. Nào houve tempo hóbll poro análise jurídico.

Votos
1. Conclui-se legítimo o iniciativa desla proposiçoo de lei, lendo em vista se trotar

de interesse iocal e ser privativa do Chere do Poder Executivo, não havendo
quaisquer vicias nesseponto.

2. Por '01razoa. VOTAo Relator pela viabilidade do PresenteProjeto de Lei.
3. Osdemais vereadores votaram de ocardo.

Conclusêlo

4. Os integrantes da Comissão votaram. p()( unanimidade, pela viabilidade do
Projetode leI.

Sola de ReuniõesAntó~, 31 de Janeirode 2018.

vereo~/ ~ do Costa
-gejl ente _
/(!j v .•.

Vereador,Fóbio Zonetti
Vice preside?,e

;/(,,-I-~""5
vere966~ Lucas l6pes

Secretório

54 3330 2322 CEP 99500-000 - CARAZINHOIRSAv Floresda Cunha.799 - CaixaPostal.440 - F=:~ara~.rs.90V.br- CNPJ:89.965.22210001.52E-~all camaracrz@camaracrzrsgov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE _.".
COMISSÃO DE ORDEM eCONOMiCA ESOCIAL

PARECER

Porecer nO 012/2018
Projeto de Lei nO 012/18
Autor: ExecuiivQ Municipal
Ementa: Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2018
Relator: Estevão De loreno

Relatório
1. A matéria em analise, de outoria do Executivo Municipot tramita nesta Casa

Legislativa, sob a formo de Projeto de Lei, lendo como objetivo o Ementa acima
citado.

2. Atendendo OSnormas regimentois de tramitação que disciplinam o matéria, o
referido Projeto de lei estó sob a responsabilidade desta Comissão pora que sejo
elaborado parecer sobre aspectos de ordem econ6mico e social.

Volo do Relator

3. Adota se o fundamento do parecer da Comissão de Justiça e Finanças.
4. Ademais, não se verifico impacto negativo na economia e no sociedade local.
5. Por101razôo. VOTAo Relalor de acordo ao Projeto de Lei.
6. Os demais Vereadores Votaram de ocordo//

Solo de Reunices Antônio Libó~8ervia -01 de fevereiro de 2018.

Av. Floresda Cunha.799 - Caixa Po~l<lI:440 - Fone/PABX;54 3330,2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
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PROCESSO w: OJ '1\OJ-fl ,j '2
NÃOSIM

Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Erlei Vieira Ausente
Estevão De Loreno X
Fábio Zanetli X
Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar da Andrade X
Janela Ross de Oliveira X
Jotlo Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X
M.arcio~en Presidente
TOTAL 11



E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHD

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OPOOJ/20\8
COfO"nho05 ele fevereiro de 2018

A\I~nlo: VoloçOo de prcjelo\

Comunicamol (> VCWl !'~celêncio de que eSle legislativa, "'ITlRe"nióe,
Ordi~ório li e~l'oordinélio no <110de I'oi"_ volo<.l OI seguinlel p,ajetos d!lleL orümdOl d(me
Poder Ex!lcuINO, os quoi, relOcionotro.\ oooi>o:

1. Projeto d" Lei 006118de OUIOliOdO Fx<:."Culiv;,;>Municipal. o Quol Dó novo redoçoo 00
N1. 7' tia LeI Municipal n" 7JXIIIQ';, Aproyodo po. unonimldgde.

2. Projeto dEIlei 0101\8 de outorio do El',,,cut'YQ Municipal, o lrlC/ui Porogmtos imitOI
ar)\ ArII.,3' e 5' do lei M<Jni<;ipal1'" 7.flMIl<l. Aproyodo por unanImidade

3. Projeto de Lei Oi 11\8 de ""tcrin dO Executivo Munidpo'. o quol Cria co''lO de
Enleln,,,i,C çll} ESf no QJOdfo de Pe"ooI £le~ivo do Mu,,;çlpio. Aprovado por
unonlmidode

4. Pl'ojeto de lei012/18 00 aulorio do E~ecv!ivo M\JniclpOi.O qual Avlorila aberlvro de'
(;rédilo Espo'}côOlnOOl'çOfl'l(lnto de 2018.Aprovado pOlunonlmldode •

5. ProietO O'" lei 013118 de autoria da ::~I3cu""o Munic'pal. o qual Inctl>i o oço<.>
açomentório e eutonla a <.lberIL'Io de Crix,J'to E\peciai no Crçomento cje 2018.
Aproyodo pc< uncmlmldode

6. Projeto de lei 014/18 de autoria do hccutiyO Munic;pol. a Crio vogo> r'lOQ-.Judrode
Pemx.ll Etel,.o do Munlclp:o. conslon''.: da l",i Mur,cipoi, n' 7,055/09 AproYodo por
unanimidade

7, Prajalo d", lei 015118 d", oul",;o do E:><ecutivo Murlic;pal. Altero" tubdn ~
.cncimentos conllon~e no A'I. 9' do lei M\.Jn;cipal n' 7.086109.Aprovado por
unol'llmldode.

B. ProíO:!~odr, Lei 016flB de ovlolio do Executi.o Munópo:. Aulorizo c ob(,rluro 00
OéClllo Suplementar no Orçamento de 2018. Aproyodo por unanimidade,

9. Proi",~ode lei 017fl8 de oJtorio do E~ecujivu Municipal. 1<£"")9" djlpo£;jlyO do Lei
MUfl'Cjpa: 11.8.21>7/)017. AproyadO 1'0111 voto' !oyouíyei. e 01 voto conlfólÍo.

10.Velo Total do ú:r:culiYO Municipcl 00 Prejelo de lei OO~/\7de Qulori do Vcroodor

Daniel wabm. AproY<ld<:>p<:>runanlmld<:>d... ,,(i ,.'
Alendommellte, /

).
~i c.... '"0~

Marôo H<)ppe"

- r':"" i,::-",..,C, ,.•C'c.C,.-~'-.•Co- t''':'lide"te
h,,"'":~:lI:..••nr.=.;f"

ASuo [xce:êncio <J senho;
M~lonSch""itl
P'eteilufa Munic;ool de CorOlinho
C<.>fCZlnl'>o, P'i

~~i~~:r~~:;a~xaPOSI~I;440. FOfl~,PABX.54 33302322 - CEP 99500-000. CARAZlNHOIAS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.322, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

Auloriza li abertura de Crédito Especial
no Orçamento de 2018.

o PREFEITO 00 MUNiCíPIO DE CARAZJNHO, ESTADO 00 RIO GRANDE

DO SUL.

FAÇO SABER que o legisla.tivo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

Le;:

Art. l' Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Especial no Orçamento do
exerclcio de 2018, no ••••ior de R$ 15,000,00 (quinze mil reais), com li seguinte classificação:

02 SeCRETARIA GERAL 00 GOVERNO
02.05 Cepto. Municipal De Habitação E Defesa Civil

02.05.15. Habitaçao
02.05.16.482 Habitação Urbana

02.05.16.482.1002 Habitação
02.05.16.482.1002.1306 Urbaniução De Ocupações Habltlu;:ionais Irregulares
XJ(I(X/3,4.4,9.51,00.00.00Obras li Instalações R$ 15.000,00

Art. 2. Para atender o Crédito Especial autorizado pelo art. 10 del;la Lei. fica
", duzido o valor de R$ 15,000.00 (quinze mil reais) da dotação orçamentária com a """uinle
c asslficação: ¥_~

,
f
'')

02 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
02,05 Depto. Municipal De Habitayão E Defesa Civil

02.05.16. Habltalçao
02.05.15.482 Habilação Urbana

02.05,16.482.1002 Habitação
02.053~644:~~~Oo,o.103005Parcerias Multigovern Ellecução Moradias

. , ,. . . ,O Obras e InslalaÇóes R$

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

Gabinete do Prefeito, 00 de fevereiro de 2018.
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Regi,stre-s-ee publique-se no Painel de
Pubtlcações da Prefeitura:
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--;>-'7'Lori Luiz Botesj
Secretário da dminlstra~"o
i)SI[){)V ••••••
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