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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 08 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Ver, Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Cámara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 032118

Senhor Presidente:

Ar,'"""," MU~ICIPAL

, ':~'~",fJn"ill
' •• -/10'1111 ---

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
032/18, desta data, que Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento de

2018.

Exposição de Motivos:

O presente projeto visa criar a disponibilização de recursos orçamentários

para a aquisição de materiais para premiações culturais e honoríficas pertencentes ao

Conselho Municipal de Saúde,

Atenciosamente,
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PROJETO DE lEI NO 032, DE 08 DE MARÇO DE 2018.

Autoriza 11aberturll de Especial no
Orçamento de 2018.

Art. 1° Autoriza o Poder Execuli'Jo abrir Crédito Especial no Orçamento do
exercicio de 2018, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com a seguinte classificação:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
0902 Fundo Municipal de SaudelCarazinho

0902.10S3úde
0902.10.125 Nonnalização li Fi$C<llitaç~o

09.02,10,125,2002 Adminisl"'çâo Governamental
09.02.10.125.2002.2&« Manulençllo Conselhos Municipilis

~xl3.3,39,O.31 ,00,00.00 Premiações Culturais, Anis~cas
0040 ASPS R$ 1.000.00

Art. 2" SeNirá para cobertura do Crédito Especial autorizado pelo Art. '" a
seguinte classificação orçamentária:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDe
09,02 Fundo Municipal de SaúdeJCarazinho

09,02.10 Saúde
09,02.10.125 Normati£ação e Fiscallza~o

09.02.'0, 1252002 Admjnistraç~ Go~ernamental
09.02.10.125.2002.2644 Mamrtençto Conselhos Municipais

33797/3.3,3.9.0,33,00.00.00 Passag"ns e Despesas com Locomoçao
0040 ASPS

Art. 3" Esta Lei enlra em ~igor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito, 08 de março de 2018.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
UMIIIQ.I$

ORIENTAÇÃO TÉCNICA
40812018

Matéria: Projeto de Lei n, 03212018
Ementa: AUTORIZAÇAO. ABERTURA.
CRÉDITO SUPLEMENTAR. REQUISITOS.
PREENCHIDOS. ORIENTAÇÃO.
FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela SeNidora 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"
032, de 08 de março de 2018, de autoria do Poder Executivo, qU9 autoriza a abertura de
crédito suplementar no orçamento de 2018

Os motivos constam em anexo à minuta de lei apresentada,

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Legitima 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 vicios, portanto, neste particular (vide artigo 3D, inciso I. da CRF6 e inciso IV do
artigo 2.9da Lei Or9ãnica)'.

A Lei n, 8.142, ele 13 de outubro de 2016, que dispõe sobre as
diretrizes orçamelllárias para o exercicio financeiro ria 2017, é categórica ao afirmar que'

Art. 28. A at>erturade ",edllos suplementar•••e especiais dependerá da eXIstênCIa
de recuroo~disponíveis para a desp""'", nOSlermos da Leif_ral n"
432Ci64
~ t'A apuraçao do ex.,.,sso de arrecadaça<l de lIue lr1l1ao art. 43, ~ 3', da Lei
Fe<:!eraln' 4 320/64, sefá realizada por l(>nle<Se",cursos oa,a ~ns de abertura de
",Mitos adicionais. conlorm&eX'IIên",aconlKla no ar! 8', parágrafo úniro, da LC
n' 10112000,
~ 2' Acomp<lnhar~oOS projetos de lei ,elalwos a oredilOSsuolementa'es e
especiais exposições de motivos <:irounstarn:iadasque O"iusl,~qu&me indiquem,
quanM for Ocaso, a, e<msequl!nóa. d", cancelam"nt", eledolaÇ<'l'"propostos
sobre a execuçào das atividades, projetos. ooe,ações especiais e resPfOCli"as
metas,
~ 3" Os recursoS alocados na Lei Ülçami1n1irf\ade 2017 para pagamento de
orer.alórios S()n1enle podedlo ser car1C2lados para a abertura de ",éditos
suplemenlareS ou espedals p.,a finalidades diversas mooianle autonzaç;lo
"'lIislat'v. e.peoil>ca
~ 4 Nos casos de ",editos á e<mlade recurs<lSde exceSSOde arreeadaç1lo ou a
coola de receitas MOp"lvislas no otÇllmento.as e.posições de motiv()Sconlerao
a ••lualizaç;lo das estimali"as de ,eceilas ""ra o e<arei""', compa,arn1<>.ascom as

'Art. 30 Compete aos MuniciplO"
I _legisla' .obre asswltos de inle,e"" iceal:
A~. 29 _ São de inicial.vaprivalivado P'ele;to as lei:;que dlsponham sob,e'
IV_ maléria o,çamentana e tribuli"ta e a Queauto.-izea abertura de ",éditos ou co-r"",daau.il,os, orêmios ""
subvero:;Oes.[...1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
e5~ma\r;a$ conS!antes na Lei Orçam"n!",ri", a identif.caçlkJ das plll""Ia.'c •••••,'.
utilizadas em cred,!o. adiool1al'. coortos (}Ucujos projetos se enC(Wlt,em em
t,amitaçêo
~ 5' Nos ""oos de abertura de credilos adtd<:Jnais "wnta de supe«lvit finance;ro,
as exposiçOes de moi"". conlerao informaçóeS relativas a.
I • sup<!ráv~ financeiro do exercido de 2016, por fonte de reeur'os:
II _ ",éditos espeti<!is e e",raof\1inanos reabertoS"" e,=icw de 2017:
111_valore. jAutilizados em creditos ad",,,,,ais, "bert"" ou em I<"mitaçao;
IV. saldo atuoiizado do superávit financeiro, por fonte de recursoS.
~ 6' eonsod<:ra-se .uperàvrt fm"nrem do e,ereieio "nleria" para ~ns do ~ 2' cio
art. 43 da Lei Federal n' 4,320164, os reG\lffi05 que forem disponibilizados a part"
do C(>r>celamenlode reslos a pag"' duranle <> exercido de 2017, obedecida a fonte
o., ,ecursos oorre.pomjente .
~ 7" Os prOletos de lei ,elal ••o$ a créd,tos suplementar"" ou •.•pedalS o<>lCi\3dos
pelo Poder leg'slalivo. com !ndi~"ção de ,ecu'"OS de reduçao de dOla<;6e$ <!<>
próprio poder, serão eocaminhados •. Camara Municipal ti() f>f""0 de até 15
(quinze) d,es. a conlar <lorecebimenlo da solicilaç;;o
~ 8" As soliC1l"ÇÕes de que traia o ~7" ""rão acompanhados da e,posiçilo de
mo~V()l;de qu," lrata o ~ 2' de.le artigo,

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 est,1tui normas gerais de
direito financeiro para elaboroç<lo e oonlrole dos orçamentos e balanços da Uniáo, dos
Estados, dus Municípios e do Distrito Federal, senão veja-se:

Art. 40 São ","edilos adiClOl'\8is,as aulorizações de despesa nao coml"'lades ou
insuooentemenle dOladas na Lei de Orçamenlo
Art. 41 Os crédilOSMiciooai. d,"ssif,cam .• e em'
I. suplementares, os (!eslinados a refo<Ç{lde dotação orçamentária:
II _ e.p,gciai •. os deslonado. a de.pesa. para as quais nao haja do1aÇJo
""",mentaria e.pecifica;
111. e,lroordinario., os destln.(!os a despesas urgemes e impre.istas, "'" caso da
guerra, c:omoç(lQil1lestin. ou calamidMe publica,
Art 42 O. credito. suple"",ntares e especiaIS •••rao autoritados por le, e abertos
por decreto e.ecutivo.
A~. 43, A abertura do. crcditllS suplementares e espcci,ús deper>de d;) exislénda
de recursos d'S/>on"'''r.s para ocorre' " oospesa " "erá pt'J<'"úrda de e.pasiçM
justiflcalive
~ l' ConsideT""'-SC ",cu'"os para o fim de.t" artlgo, ~esde que não
compr<>melidos'
I . o superl •• it f,"an~iro apurado em balanço patnrnonial do ex"rclciO an!eriof;
11_os provenientes de e"",,'SO de aITecadaçao;
111. os ,esullame' de "~ulação parcial ou 10lal de dotllÇÕe' orçamelTtánas ou de
cr~dllos ad,eicr,ais, auto.-ilados ~m Le<.
IV _ o produto <li!operllÇÕes de credito autorizada., em 1om1a que jur'odicamente
possibilite ao poder execulivo realizo-las.
~ 2' Enlerlde.$e por supera"il financeiro " (!iterença posit,va entre o allvo
~na"""iro e o passivo finaoceiro, COf11ugando-se, .inda. os &aldos dos ~i\O.
ad'Cionai. lran.feridos e a. operaçõe. d" credito a eles vinwlade •.
S 3' Eolend<o--sepor exce.so de .rreca<!a<;;Bo,para os ~ns de.te artigo, o saldo
pooib'(O das d","'eClÇ8s "cumul~da. mês a mê. entre a ""ecadaçao pre.ista" a
rea1llada. conslderan<!o-se, a.rlda, a leridéncia do exereieio.
~ 4" Para O fim de apurar os """,,"o. utiiiza""is, p,ovenientes de eXcesso de
arrecadaç.'lo, deduz".se-á a imponánaa CIOSCréd~DS "><1raOlOl/\;"io.abertos no
exercl,,'<J
Art. 44. Os crédilos extraordinários ser;!o abertos por decrelo do PO<lerExecutivo,
que deles dora imediato conheci",,,nto 80 Poder Legislat,vo
Art. 45 Q; credrtos adicional' leriio "'11""""' adstrita ao exercicio 6n~""",ro em
que furem abertos, ",,1'(0 expr ••• a d••posiçào legal em contrário, quanlo aos
e.peaais e e><1raordinolr"",.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
Art. 46. O alo que ab<ir crédilO ad,c.ionai indiCara a Lmporlar>cill, a espo'!cil: lIiIlmIl •. n
mesmo ti a das'if,caçllO '"' despe"". ale onde f<)f poss,vei,

A licando-se tais preceitos ao caso, COIlClui-se..que a minuta de lei
P recursos a serem utihzados (Vide artigo 2°): 11)a pormenonzação

~~::n~:~~)~i~:~:~adsO~espesas(videartigo1");lil}comfalibi\i~a~:~~~p~::SAa~t~r~~~~
a, ainda. não apresenta qualquer IndiCIOde comprome ,men
cujas recertas sejam vinculadas.

Por tais razões, o projelo de lei é viãW

E a fundamentação.
E a conclusão, salvo melhor Juizo.

CARAZINHO (RS), 22 de março de 2018.

""I,IG . UERRA LONGO
As '50r Juridico da Mesa Diretora
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSnçA E FINANÇAS

POlecer n° 045/2018 (VIABILIDADE]
Projeto de lei n° 032/2018
Autor: Executivo Municipcl

Ementa: Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2018
Relator: Fõbio Zonalti

Relatório
I. A matéria em análise, de autorio do Executivo Municipal. tramito nesta Cosa
legislativa, sob a forMo de Projelo de lei. tende como objetivo o Ementa acima
citado.

2. Atendendo às normas consTitucionais de Iromiloçào que disciplinam a matéria do
Projeto de Lei 032/18 aslá >ob a relponsabilidodc desta Comissão para que seja
elaborodo o parecer sobre sua legalidade, constitucionalidade e
rc.gimenlalidode.

3. AcostOU-Ia parecer jurídico 408/2018

Votos
1. Conclui-se legitimo o iniCiativa desta proposiçõo de lei. tendo em vista se trotar
de interesse local e scr p!iliotiva do Chefe do Poder [xecutivo, nõo havendo
q..!Oisquervícios nelSe ponto,

2. Portal rUlÕo. VOl A o Relator pelo viubilidode do Presente Projeto de Lei.
3. Osdemais vereadores votaram de acordo.

Conclusõo

4. Os inlegrantes do Comissão votaram. por unanimidade. pelo vioblt1dode do
Projelo de Lei.

Secretário

Av, Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OAE 1,08118

•.•••ssunto: Informaçiin I'{'f"renu' fio I'L 0:12118

Cal"azinho. 29 de mar<;o de 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO -P . ' L _
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Of. nO 088/18 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 047/18 - referente PL 032/18

Senhor Presidente:

Carazinho, 17 de abril de 2018.

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao oficio

supracitado para encaminhar cópia de expediente recebido da Secretaria Municipal

da Saúde, contendo os esclarecimentos solicitados acerca do Projeto de Lei nO

032/18.

Atenciosamente,

_ .CO•••••nho, "'-9"". br
••••.•nld. fio"", da C"'h •. n' 12&01. C.nlrn

Tolelo<l.:(501)3331.269!I1 ••••.••~: p"'f.ihJ ••~ritl:inho_~,go.,1lr
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MUN"IClpIO DE cr.IlAZI~HO_J15

StcRET ARIAMU~IOPAL DAii.\ÚDI I ~1~11.••I.~C" SANIT.iRIA

Memo nº 012/2018

Secretaria de Administração

Assunto: OI' 047/2018 Cflmara Municipal de Vereadores

Prezados( as) Seohllres(as}:

Ao cumprimentá.los (as) cordialmente. venho por meio deste esclarecer os questionamemos

efetuados peja Câmara Municipal de Verl'adores referente ilo Profeto de Lei 02032/2018. O Projeto

visa atender a solicitação da Secret'lria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária em conjunto COm O

COOSl'lhoMunicipal de Saúde para que Se possa efetuar despesas com homenagens honurificas.

A classificação contábil peninente a essa despesa de acordo COmO Manual do Tribunal de
Contas do £.oitado é a seguinte,

• 3.3.9.0.31.05.00.00.00 - Ordens Honoríficas (registra o valor das despesas com
premias.. condecorações, medalhas, traféus)

,tsta classificação é um nível mais detalhado do que o projeto que foi encaminhado a Câmara, o

qu,JI se UtHi7.apara as solicitações de compra e ordens de empenho, sendo abrangido pela classifkação
3.3.9.0.31.00.00.0 - premiações rulturais, artísticas, científicas, desportivas e Outra~.

Os itens usualmente adquiridos pela Administração Pública nesta classificação orçamentária
são placas com grifo.~ d~ homenagl:ns. sempre de acordo mm o interesse púbJiw. Seru]o o G'1eSe

apresenta para o momento, nos colocamos a disposição de quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Carazinho, 17 de abril de 2018.

Ana Paula Dçnk L

1 .qosta
Agente de Planei~~~çamento

", -.;.--, ~.".,.",.."
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

PARECER

Parecer ""046/2018
Projeto de lei n" 032/18
Autor: E><ecu~voMunicipal
Ementa: Autorizo abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2018
Relalor: Ivamo' de Andrade

Relatório
l. A matéria em on6lise, de autoria do Executivo Municipal, tromilo nc,ta Cma legislativa.

sob a formo de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa ocima citodo.
2. Atendendo às normas regimentais de tramitaçóo que discipr.nom a motéria, o referido

Projeto de Lei e,16 sob a responsabilidade deIto Comissão poro Que lejo elaborado
parecer sobre aspeclOI de ordem econômico e IOciol.

Voto do Relalor

3. Adota-se o fundamento do parecer do Comi,sôo de Justiça e Finanças,
4. Ademais, não se verifico impacto negativo na economia e na sociedade tocaI.
5. Poria! rozóo. VOTAo Relator de acordo 00 Plojeio de lei.
6. Osdemais Vereadores VOiarO~ de aC~dO. /_

Sola de Reu"'6eS Antomo Ub6rio 'Vlon, de abril de 2018.
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PROCESSO N°; U'P\ M ~~
SIM NÃO

,

Alaor Galdino Tamaz X
Alexandre Capitania X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X

Erlei Vieira X

Fábio Zanetti X

Gian Pedroso X
g~~n Haubert X
!Vomar de Andrade X
Janele Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X

Marcio Ho '" Presidente
TOTAL 12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N~ 8.349, DE DB DE MAIO DE 2018,

Autoriza a aborTUra d. CredilO
Especial no Orçamento de :018.

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

Lei:
FAÇO SABER que o Lt'gl~l<ltll'Oaprovou e eu SlIllCiono e promulgo 11seguinte

Art 1~ Autoriza o Poder Execulivo abrir Crédil0 Especial l1ll OrçamenlQ do
exercfeill de 20HI, no valor de RS '.000,00 (um mil reois). com a seguinlt! c!lIssifit:ação:

09 SECr<£TMIA MUNICIPAL DA SAliOE
0902 Fundo Municipal de SaúdeICI'"zinM

09.02.10 Saúde
I>'J.02.10,125 Ncrmam:aç30 e fisc:llizaçá:.

O!.I02.10, 125,2002 Ad'l1lnist'açOO GoIIema"T1ulllul
09.02.10.125.2002.2644 Manutenção Conselhos Municlpall

xxxxJ333.9,0,3100,0000 f>femiaçõ'-'SCulMals, J\I1lst;t:as
0040 ASPS RS 1,000,00

Art. 2" Servirá para cobcrtul"<l do Crédito Espec,al autorizado 0610 An. 1° a
seguinte classif,cação Olç.amen!aria.

O!.ISECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
0902 Fundo Mu~ipal de SaudeiCarazinha

09,(/2.'05aude
09,02.10 125 N(}rl'nall1.<>c;JoC F;sci,-i7açii~

()9,02,101252002 Mm,nlslrayáa G~"e<nam"rlal
09.02.10.125.2002.2644 Manul~nç~o Conselhos Municipais

33797/3.3,3.9.0.3300.0000 Pa!;Sagens e Despe,~scom locornoçllo
0040 ASPS

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

Gabinete do Pr~eita. 08 dt:lmaio ce 2018,

Regis:re-st! e publique-se na Painel de
PublleilçOOs da Prefeitura.

, "

'i!-Lor! Luiz Boles"'1/J
Secrel<l'illdll ni"'Sllaç.1o
SAUOE.'tlav

___ ,t.>,a.on~•."'S""'.~,
1••00;•••••••••• doC"",", n' ,:t<. e.t- .•••••

lo"'!.."., I"" »31.2 ••• I •.••••U:_'Uro@eo'.,.;Mo, ••••,gOV.•••

RS 1,000.00

I
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