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Df. nO 016/18 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 18 de janeiro de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei nO 013/18

Senhor Presidente:

CM~AR~~UNICIP~l
DE CAI'IA71NHO

,~,-""'". 2.0':l2.~"~,_.~-"._--
Z2 JU, i~li

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei n'

013/18, desta dala, que Inclui ação orçamentária e autoriza a abertura de Crédito

Especial no Orçamento de 2018.

Exposição de Motivos:

o presente projeto justifica-se no sentido de atender a Resolução nO 47,

de 27 de novembro de 2017 do Conselho Municipal de Assistência Social. Salientamos

que a abertura do crédito havia sido apresentada na forma de emenda ã proposta

orçamenwria de 2018, no entanto, a mesma não loi objeto de apreciação por este

Poder Legislativo.

Atenciosamente,

www.o.ruln ••••.•••..IOv.br
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PROJETO DE LEI N° 013, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.

Inclui açilo orçamentária e autoriza a
abarl.ura de Crédito Especial no
Orçamento de 2018.

Art,1° Fica incluída no Anexo I de Programas finalisticos do Plano Pluriallual
- PPA 201812021 e allexo de Melas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias _ LDO
2018, a ação orçamefltária descrita no Arlexo Único desta emerlda.

Art. 2° Autoriza o Poder E~ecutivo abrir Crédito Especial no Orçamento do
e~ercicio de 2018, riO valor de R$ 25,000,00 (vinte e cinco mil rsais), com a seguinte
classificação:

12 SECRETARIA DEASSISTtNCIA SOCIAL
12.02 Fundo Municipal De Assistência Social

12.02.08 Assistência Soc;al
1202,08.244 AssisléllCia Comunitária

12.0208.244,1008 Fortalecimentodo SUAS
12.02.08.244.1006.2646 Parcerias Para (I SCFV De Jovens E Adultos

3,3.3.5,0.43.0000.00.00.1450 Subvenções Sociais R$ 25.000,00

Art. 3° Para atender o Crédito Especial autOrizado pelo Art. 2° desta Lei, fica
reduzido o valor de RS 25.000,00 (villte e cinco mil reais) da dotação orçamentária com a
seguinte classificação:

L

12 SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

12,02,08 Assistênc;a Social
'202,08.244 Assistência Comunitária

1202.08.244.1006 Fortalecimento do SUAS
12.02.08.244.1006.1221 Construç~o do CREAS

3.4.4,9.0,5100.00,00,00.1450 Obra. " InstalaÇÓes

Art 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeita, 18 de janeiro de2018,

05,'OOV
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ANEXO ÚNICO

-- _.~~=~===~======~=-~---~----~------------.P_R0!3_RA_MA: 1006. FORTALECIM~"N."T_O.0••0•. _S_U~A_S.., . . . _
Garantia de acesso com qualidade aoa servIços de asslstencla social.

AÇOES ORÇANENTÁRI,6,S DO PROGRAMA

Flnslid:ids di ""'o
I , .,

Promov~, fUlrcen'as com ""ri<1a<1l>spn'vadas sem Ims
lucrariW>5 OOffl I) objetIVO "SS"'}""" a ofefla do
ServIÇO de C",,,iv<\,,,,ia 8 Foltalecimenlo da
Wnc"kJ,. SeFV. para io"ens e sdullos a Suas

f3mlli""

Unldad. de
•• Medida

Unidade

2018
"

20" •
,,,o~.
, ,

• 101011 no pp:.l
•

TOTAL DA AçAo RS ''-fiCO R$' 25.000 R$ :uI.OCO Ri 25.000 RS 100,000

_.c.o,azj nho. "" gov .b'
A"."; ••••FI""," <loCunha. ,,"1264, Conlro

T.lero",,: (!oi) 3331_2699 I •.•••all: prerenura@caruinho'''.II''''.br
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MUNICIPfO DE CARAZINHO
Conselho Municipal de AssIstência Social de Carazlnho

Rog.,iM"lelJtaao 1ltnIv& <tõIuo Mu>liclpool••• 1.399, do 24 do ~ do 2011.

,,"v. F""- ~ Cun~ •••• 11801_ sar. 112 _ Centro _ c£p 99500-000
C8razinllo/llS- (54)3329-6116- cmas@carazlnho.rs.9ov,br

RESOL.UÇÃO N" 47/2017

."
Aprova al81 de Dfretrius Ot-ç.menttrlU de 2018 da Auistêocla Socla)

com res •• lv••.

o ConUlho MunIcIpal d. AssIstêncIa Social de Carulnho _ CMASC, no uso que
lhe confere li Lei Municipal n" 7.399 da 24 de a9osto de 2011 e &eu Regimento Interno, em

COmDm1ldadecom a deliberaçao da Plenárill em reuniao OI'dinárili reBlizada em 27 denOVembroda 2017;

RESOLVE:

Art. 1° • Aprova a LeI Orçamellt;irla 2018 da AuIsUmcla SocI.I com assegulntea teSllalva.:

Art, 3 • - Esta ResoIllÇao entra em vigor na data de Sua PUbIÍCllÇêo.

Parágl1lfo Único - O Edital de Colaboração e Fomenlo de 2018, na área da
Assistência SOCial ser.! COnstllufdll pela Comissao Propria do Conselho Munk:ípal deAssistência SOCial.

,.
." ,--

Carazinho, 27 de nOVembrode 2017.
0,

L.fall~ndrl

Presidente do CMASC
,

- 0$ recursos Para celebraçao de parcerias de COlaboraçao e fomento Cl101as
en/idades da Sociedade CM), dever.llo ser revistas após os P8r.l1matros de
elaboração do Edital de COlabor<lçaoe Fomenloda 2018.

~ -Abeftura dlillJbrlca orçamenlária na LOO de 2018 para serviço de acolhimento de
jovens, adu~os e familiares no serviço de aCOlhimentofortaledmelllo de vlnculos.

----- _.



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

-----------------•••
ORIENTAÇÃO TÉCNICA

373/2018

Matéria: PL 01312018
Ementa: AUTORIZAÇAO, ABERTURA.
CRÉDITO ESPECIAL. INCLUSÃO
OBJETIVOS E METAS. PPA E LOa
REQUISITOS, PREENCHIDOS
ORIENTAÇÃO. FAVORÁVEL

Trala.se de pedido erlcaminhedo pela Servidora Vil/iane Muller
Mel'lezes NUr'les ao Departamento Jurídico desta Casa legislativa. para que seja amiMa
orientação técnica, em seus aspectos C()nstituClonais e legaiS acerca do PrOjeto de Le, n
013, de 18 de janeiro de 2018, de autoria do Poder Executivo, que incluí ,1ção orçamen/ân'a
e autoriza a abertura de Crédilo Especial no Qrçamcnlo de 2018

Os motivos conslam em anexo

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A iniciativa desta proposição de lei é legitima, lendo em vista se
tratar de malliria de interesse local e ser privativa do Chefe do Poder Executivo, não
havendo vícios, portanto, nesle 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 dil;pÕfl sobre as
dliernzes orçamentárias para o exercicio financeiro dp. 2018. é categórica ao afirmar que

Art. 28. Aabertura de cred,l", wpl~"'~>f1ta,ese espedalS dependera da e';st&m;:ia
de recurso. d.spon;"";$ para a d~'pesa, nos t~rmos da Lei Fed••r~ 4 320,6:.4.,
~ l' A apuraçilo de excc'"" d&~rreca<l~çlI<lde qu~ tra:<lo ª11_~.1_J..L,d_a--.1@'
~r n' 4-,_:g(l.,'e~, ser'; re"liLadaPC' lente de reCl"'OSP"'" f,n. de 'bertUla de
créd~O$adicionais, confcrrre e"gl:",,'a contioa no "..!1...a~""qralo unjçç dª LC
L1!lliZ...OC,º
~ 2"Os recu'sos ol"""dos no Lei Q'ç'''J1entilrio <le 2018 poro I"'gomenlO d~
precoti>ri08 ."",ente poder~" $e' """""iodos paro a abertura d~ erMil'"
suplementares Ou ~"pedais p.,a tinalidades diversas medianl~ aulOf;laçaO
legislativaespecíflCJ.
~ 3. Nos """OS~~ crt>O'looa CQntad~ recursos de e.cesso ~o afl1lCad"ç3oou a
conta <tereceitas nlio pre"stas no orçamonto.• s ~'PCSIÇÓC'Oemoi"", QJnt~r~"
a aluallZaçAodas estlmativas de receita" para o e'erdcio, COO1p~",ndo-asQJmas
e~l,mativ~s QJnstantos na Lei O",amenlária, a identificação da. parcelas Ja
utili,adas em crédito. ad,donor" a\lc~co (>lIr;ups proj~tos ~~ enQJntrem em
tramilaçllo
~ 4' Nos "-"''os de abe~ora de crediles adICiona,"a conta Oe surer""II",.""",ro
as exposiçoo. de "",tivos ccnt",,"Oinformaçóes relat'vas a

, Art, 30 Compete aos Munlcipios:
I-Ieglstar sobr!! assuntos de ,ntere.se local.
Art, 29 _ São de iniciativa privat,va do Prefeito as te's q~" disponham sobre
IV _ matéria orçamentâfia e lritJu\aria ~ a que 3u!onZe •• abertura de çrl!dilo5 Oll cOrJCeda auxilios
prêmiOSOUsubvençOe", [...)

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330.2322 - CEP: 99500-000. CARAZIN~OIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz,rs.gov,br www,camaracrz.rs,gov,br CNPJ: 89,965.22210001-52
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- J" ••,".. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL • , ,
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO t

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

I _~upera"il ~~•••,ca;'o do ~<e,cic", de 2017, 1'0' [""le "" recursos
11. cre':<litosespeo"," e ext'aord,nimos reabtoilOS rIOe.ere,e,o ~c 2018:
111. lIaloresI" utili,ados em oMitos ad,oona,s, ab\>l10Sou em t,amltaç.llo:
IV_saldo alu.li,ado do supera",t ~!\,moei,oo,sponlvel, por tonle de recurSOS
~ 5' Con,idera-s~ $uperav': f.~,1noeiro<loe,ercioo ant~rior, para f',"5do !'i~()
a!1.3_3 da I '" fe,d~'31 "" 4 32Qrl,;4, os ,e"ursoS que Toremd"p<m,bolrz,oo$a partlf
~o cancelamento de rcsto' a pagar du,"nte o exercicio M 2015, obmJecida" !onte
de recuroo. CO/l€sponder\le
! 6' Os proW1osde lei relativos Ocred'l"" su~ementa,e, ou €speo",is solkilados
pe" Pode, Leg'"'allvo, com ,ndlcaçao de "",urnos d,e redução de dOla~; ~o
próp'io pod~r. .."Ao e'lCam",hado. li Cilmara Munrcipal r>op'.7C de a~e 15
(quinze) d'as, Hconla' do receb'menlo da soIICJtaç:<o.
~ 7'As solicitaçOOsde que uata o 96' serão acompan~adHS de expoSição M
mo\iv(}Sde QUelrala o!i 2" deste ""'g"

Vê-se que referida normatIva local se encontra de acordo ao
disposto na Lei Federal n, 4.320. de 17 de março til; 1954. que estalw norm.1S gerais de
direito financeiro paro elaboraçllO e controle dos orçamenlO$ e balanços da UlJião, dos
Estados. dos MU/licipios e do Ois/rito Federal. senao veja-se'

Art 40, S~o e,,,<!>tosadieio"",s, "' autOfvaçOOede de"llCS<!não COfnputadil.OU
insullC1entemenledOladas na lei de O'Ç<lmenlo
Art 41, Os crC<lllo.adicionaiscla'SLf,c..am.seem
1- suplement"res, os destinados a ralUfço"" dolaç:<oorçamenlima:
11 . especiais, os destinados a despesas para a. qua,s "ão ~aJa dotação
orçament;,na específ.c..a:
111- extraard,n;"i(}Sos de.tm;w(}Sa despe.". u'g""le$ e Impre",$tas, em "".o <le
guerra, Com<lÇ~Ointe.tina ou calamJda<Jepublrca
Art. 42. O. cr,,:mo. suple",,,,,'a,es e especiais se,ão aulOl'-'ados par le, e ,,!>en<>s
por decreto ~'ecut'"o
An. 43. A aberlura dos aMito. suptenlentare, e especiais dt#}erlde da c"s/i;,>oa
de recull;os dispooi',eis por" OCO""f a despesa e se"; precedida de e./>Osiçllo
jllsM!clltivo
~ l' Con,id~mm..., 'ecur:,'" DaCa o fim deste adigo, aesde q"" não
compromelidos
I. o .uper;ivll financeiro .pur.do em balançOpalnrnonialdo e,er<:icioamefio~
II- o. proveni""les de excess-ode arre""daçao,
ItI - os 'e>ultanles M ""uloç:;lo paroal ou lotai de dOtaçOOSon;:ame~la"a. ou <lC
crédito, adic;o""", alllmOLado,em L",'
IV . o produto de operações de credito aUloriladas, em forma q"e juridicame"'a
pos.ibilite ao poder e'cClll'vo fcnl,z;,-ia"
~ 2' E~t"nde.se por stJper"vll \inarreeirc a diferença pOMI.a enUe O ativo
linanClOiroe o passJVofihanoeirc, oonJuga",;Io-•••, .inda. os .aldos dos créd,tos
JdJcio"",, lranbfO'fidose as o""raçõe' d~ cee-rJiloa ele. vinculada,
!i 3' Enlende.$fOpor exces"" de arreeaoaçao, p"r~ os fio. desre arllgo. o saldo
positivo das dir~te",;as Jcu"'ulildas mes a me. enlr" a arrecartcÇiIopreVistae a
,ealizadJ, c,,,,,idcrando-se, a,nda, a te"d~ncl. do exe,dcio
~ 4" Para O firn de apurar os recurso. ulililaVe,S.prov."ientes de excesso de
arrecadação, dedulir.se.a a Lmportanciados aedito. ex\,aOfd,nono. abenos no
exefcicio,
AfI,44 O. orcd,los extrao,d,narlOsserão "beno. por decreto do POde, Execulivo,
que deles d~,i1imedlaloCOflheClmemOao Poder Legiolati,o
Art, 45 Os créditos adicionais lerão Vigênciaod.lrita ao ~xerc;<:iofina'\Çe;'o em
que lOfem abertos, s~lvo eXpll!ssa dispo.ição le931 em conl"',io, qu.nto a(}S
~$poci.," e clftroordi,.;,r;os
Art, 46. O alo o"" "bn' ore.Jrtoad'CIOn~1mdlcara a ''''porIár>cla • "spê-Cledo
mesmo e a class,fica<;õod~ de,pc.~, ato on"" for posslvcI.

,
Av, Fiares da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 ~CEP: 99500-000 _CARAZlfilHOIRS
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

------------------•••
De acordo com a Constituição Federal de 1986. amda, os prOjetos

de leIs que alterarem as leis orçamentárias vigentes deverão ser compaliveis com a plano
pluriallual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e, ainda, deverão indicar os recursos a
serem utilizados, excluidas, dentre outras hipóteses, as transferimcl(ls trlbutánas
constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal'

ApliCilrldo-se tais preceitos ao caso, conclui-se Que a minuta de lei
apresenta-

• a origem dos recursos a serem utilizados (vide artIgo 3°);

• a pormenoriz.ação certa e determinada das despesas (vide
artigo 2"); e

1')
• compatibilidade com o PPA 2018-2021 e lDO 2018 (vide al1

POR TAIS RAZÓES esta ProcuradOria Legislativa opina pel~
viabilidade técnico-juridica do PL 013/2018

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juilO.

CARAZINHO (RS), 31 de janeiro de 2018.

BOURSCHEID
der legislativo

,50020
, 3542

,
Aft 1GB, [.,.)

~ 3' As emendas ao projeto de lei do orçame~la anual Ou oos p'OJetns que o modif'qu.m somenl" podem ser
aprovada, caso
I .• ejam romoali'elS com o planoplu"anual ~ com a lei de diretrizes orçame<lt;\na.:
!I. IJIdfquem as recurSOs necessáriOS admmaos "pen~s os pra.~r"';'"tes de anu'ação de despe,.." e.duid.s as
que lfICIaam sobre
a) det~s para pess",,1 e ""us encargo.;
b) serviço da di,iIla;
c) transl~rêrn:l"s tribul/lrias consHludonais para E,lados, Municlpios e Dis"ilo F8deral, ou
1iI. sej!lr11relacionadas
aJ com a correção de erros ou omis!OÕe•. ou
b) <:omos d,"pOS~"o. do ta"'o do PlOjetu de ",

Av. flores da Cunha, 799. Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 _CEP: 995QO.OOO- CARAZ~HOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.~,gov.br www.camaraCfZ.~.gOV.br CNPJ: 89.965.22210001-52



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHD

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

------------:::~••
COMISSÃO Df JUSTIÇA E FINANÇAS

POlece' nO013/2018 (VIABILIDADE)
Projeto de Lei n° 013/2018
Autor: Executivo Municipal

Ementa; Inclui o ação orçamentária e autorizo a abertura de Crédito Especial no
Orçamento de 2018
Relator: Fábio Zanetti

Relatório
1. A matéria em análise. de autorio do Executivo Municipal. tramita nesla Casa

Legislativo. sob o forma de Projelo de lei. tendo como objetivo o Ementa acimo
citada.

2. Atendendo às normm constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do
Projeio de Lei 012/18 está sob o responsobilidade desta Comissao para que seja
elaborado o parecer sobre sua legalidade. constitucionalidade e
regimenlolidode.

3. Não houve tempo hábil poro análise jurfdica.

Voto,
1. Conclui-se legítimo o iniciativa desta proposiçào de lei, tendo em visto se trator

de interesse local e ser privativa do Chefe do Poder Executivo. não havendo
Quaisquervicias nesseponto.

2. Por 101rmào. VOTAo Relator pela viabilidade do PresenteProjeto de lei.
3. Osdemois vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes do Comlssõo votaram, por unanimidade. pelo viabilidade do
Projeto de leI.

Sala de ReuniõesAntÔniOÜb~"~',=B~"I ~1 de janeiro de 2018

U'~
. n Costa

)"í '/--:
~. flI1."Vereador io ZO~I ,1.

v~icelpreSidellte

. .u ''<1 +-
Vere or luc~pes

Secretário

. 54 3330 2322 - CEP 99500-000- CARAlINHOIRSAv. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PA8X. . v br CNPJ: 89.965.22210001-52
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.go .
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA ESOCIAL

PARECER

PereceI nO01312018
Projeto de lei nO 013/18
Aulor: Executivo Municipal
Emento: Inclui a ação orçamentário e autorizo a abertura de Crédito Especial no
Orçamento de 2018
Relalor: Estevão De Loreno

Relatório
1. A matéria em anólise, de auioria do Executivo Municipal. tramita nesta Coso

Legislativo, sob a formo de Projeto de Lei, tendo como objetivo o Ementa acima
citado,

2. Atendendo às normas regimentais de Iromitoçõo que disciplinam a matéria, o
referido Projeto de lei esta sob a responsabilidade desta Comissão para que seja
elOborado parecer sobre ospectos de ordem econômica e sodol.

Volo do Relalor

3. Adoto-se o fundamento do parecer do Comissão de Justiça e Finanças.
4. Ademais, não se verifico impacto negativo no economia e na sociedade local.
5. Por tal razão, VOTA o Relator de acordo 00 Projeto de Lei.
6. Os demais Vereadores Volaram de acordo. /

Sala de Reuniões Antônio lib6rio Bervion. 01 de fevereiro de 2018.

--------#~< -->C_o ~~od~IYôrn9r .de.AndrodL_
~ _" side,nte . --

--7" 1/ (:-
or Est~~ loreno
Vice P sidenle

Av, Flores dI! Cunha, 799 - Caixa Poslal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail:camaracrz@camaraCl'Z.I'S.gov.br www.camaracrz.l'S.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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NÃOSIM

PROCESSO N°: OJ.:iIOJb~ J?

Alaor Galdino Tomaz
XAnselmo Brilzke
XDaniel Weber
X

Erlei Vieira
Ausente

Estevilo De Loreno
X

Fábio Zanelti
X

Gian Pedroso
XGilson Haubert
XIvomar de Andrade
XJanela Ross de Oliveira
XJoao Pedro Albuquerque
X

Luis Fernando Costa
X

M.areio Ho '" PresidenteTOTAL
11

----~-:-----,
;,0
'\)



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

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OP 00312018 Ca(oz:nhOO~ de ""''''feira de 2018

Excelentisllmo 5eMOI Prelda MUrltÔpal:

Comun;,;;amo\ " V(MO hçelênckJ de que elte le9i\.klt;~o, em Reuniõel
OrdiJ'lório a exlfaoruin6ia no do d", hoje, volou o' >Og'.•.•inl"'. pro;tlt'Jl de lei, oriunOos desse
Poder EJ;eculívo. 0\ <vais ,eklc!onamo!> obci:<o:

1. Projeto de lei 0061\8 de 0,,1<.>1;0dOExecutivo Municipal, OQuol Dá novo redaçóo 00
ArI. 7" do tal MUfW::ipal rr 7.WIC9. Aptovado por unanimidade.

2. ProjeTOde Lei 010/18 de autoria no Execuli"'o Municípnl, o Inclui PorogrolO\ ún;c:oI
001 AlI5. 3' e 5" dO le, Muniópal n" '.&66/1(, Aprovado por un<;mlmldod"

J. Projeto de Lei 011/18 de 0,,10';0 dO Execuliva M,mic'pal, o qual C"a cargo rte
Ente,meilO d" ESFno Quadre ce ~elsoal tretivo do "-'uniçipio. ,/l.provodo POf
unanimidade

4 1"'0;•.•10de lOi012fl8 de autoria do ExeculivQ ,,',unicipoL o quo! Auto'ilo aberturo d••
C,Odito ~special no O<çomento de 2011l.AproYl;ldo por unonlmldod.

5. Pfojelo de Lei 013/111de outorio do E~eculi,'oMunicipal. o ql}(ll Inclui a oção
Ofçomentátlo e O<Jterizoo ooer!ufo de Crédito ~çial no Olçamenlo de 2018.1
Aprmoodo POI Ul'lonlmldode

6. Projeto d", lei 014/\8 d~ alJl~O do Executivo Municipal. o Crio vogal no Qvodro de
P"mocolEfetivo do Municlp:o. CO~ltonte do lei Mcrnicipol. n" 70Ba109.Ap,oyodo POI

unonlmldade
7. Frojeto de lei Ot5!l8 d", oul0'10 00 f,ecolivo Municlpol. All",o o lubelo d"

vCI"iC,menl", cOllllon'o no AlI. 9' da l6i Muniçipo1 n' 7.0&8/09. Aprovado por
unonlmldade.

8. Projeto de L~ 0\6/18 ce outorio do E>:<:ClJlivaMlJ~do01. AutOrilO a oberllJ(O de
Ç,éoilo Sup1emenlor r>oOíçarrento de 2016. Ap,ovodo por uoonlmldod ••.

9 P,oie'c de L,.,; 017!1B do:>outoria do i'xecutivo MU'1iopot. Rovogo d'lpclitivo do lei
MllfliI:;ipo: n' 8.167 I1JI7. Ap,ovodo por 11 valo. lovo,6vel5 e 01 valo çonlrórlo.

10. VeIO Totol do úc,-,çut1ooMunicipal ao Projeto ('ie Lei 0041\7 de Qutor! d:l Vereador
Coni~: w",t>er. Ap,ovodo por unonlmldod~. '

!
I !
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N" 8.323, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

Inclulllçoto arçamllntiiria li autorin 11abertura
de Cr4dito Especial no Orçamento de 2018.

o PREFEITO DO MUNIClplO DE CARAZINHO, ESTADO 00 RIO GRANDE DO
SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou li eu sanciono li promul9o li aeguinte
Lei:

Art. 1~Fica incluída no Ane~o r de Programas Flnallsbcos do Plano Plurianual-
PPA 201812021li anexo de M"tas li Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2018,
li açiio o~ment<lria descrita no Anexo Ullico desta emenda.

Art 2" Autoriza I) Proer Executivo abrir Crédito Espedal no Orçamento do
eXllrdciD de 2016, no vaJor de RS 25.000,00 (vinle li cinco mil Illais), com li seguinte
classiflcaç3o:

12 SECRETARIA DE ASSISTeNCIA SOCIAL
12,02 Fur<!o Munic;pal De Assislimcia Social

12.02.08 AssistênCia Social
12,02,08.244AssistênciaComunitária

12.02.08,2441006 Fortalecimentodo SUAS
12.02.08.244.1006.2646Parcerias p~", o SCFV00 Jovens E Adultos

3.3.3.5.0,43.00.00.00,00,1450SubvençõesSociais RS 25.000,00

Art. 3' Para atender o CriKIlto Especial autofiuldo pelo An. 2' desta Lei. fICa
raduzido o valor de R$ 25.000.00 (vinte e cinco mil reais) da dotação orçamentária com a
seguinte dassilicação:

12 SECRETARIADE ASSIST~NCIASOCIAL
12,02FundoMunicipalda Assislên<;iaSocial

12.02.08AssistênciaSocial
12,02.08.244Assistêr>daComunitária

12.02,082441006 Fortalecimentodo SUAS
12.02.08.244.1006.1221Conslruçlo do CRUS

3.4,4.9.0.51,00.00.00,00,,450 Obras c In.talaçóes

Art 4' Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito. 06 de fevereiro de 2018.

Regislre-se e publique-se no Painel de
Pub~cações da Prefe~ura:..-......~
Lo'; Luiz Bol••sin
Secretário da mlJ'llsl,ação
OSIDD\t

www,<-I'•••1_ .•••.; •••.b'
•••• nl •• FI ••••••• Cu ••••• nO'2$01. centro

T".!ooo; 1Ilol133IH,," r •.••••I" ~",ltu •.•@•••••• n""."'.gc>'I.br

RS 25,000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZ1NHO

ANEXO ÚNICO

•
25.000 RI 100,000

,
2021-',_: ,.Twl noP1'~,_

.,
,

RS 25.CIOO

,
RI 2.5,000 tUTOTAL OA AçAo

UnidlJde Ma/a

Unldadll de
.-. Me<lldoi'-Pl'(ld~:

PROGRAMA: 1006 ~FORTALECIMENTO DO~Si!JU",A",S~ ~ _
Garilntlad. aceno com qualidade aClsserviços de asslstência social.

._ , F;na~da<leda Açlo, y ".,',
Promover p~~ries com entodadcs privadas sem fi~

!ucrll~I'Gs com o o/)jelil'G assegu"" 11o(el1a <10
SCl'l'iço de CM,,;.,.,jnci~ e rOlle/eci""",ro dfJ
Vin<;uIos $CFV. P61fJ foYens a edullos o 'lI<lS

_______ ~f~ibt1S,

___ .c •••..,; nl\O ••••.JIOY,bf
••.••••'Oa~.1llI Cunn.,n' 12«, Cantnl

T."ton.: 1!\oII )331-:!1IWt .-mali: p.••oltu••fJ<._n ••••.•.•.lJ.."..b<
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