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Cf. nO 084/18 - GPC

ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO .-f . 'I '~p~,*<. C\Ã(.

Carazinho, 10 de abril de 2018.

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei nO 048/18

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
048/18, desta data, que Altera ação orçamentária e autoriza a abertura de crédito especial

no orçamento de 2018.

Exposição de Motivos:

A presente propositura deve-se em decorrência do cadastramento da

proposta nO 033224/2018 via SICONV, junto ao MinistériO das Cidades, referente a

implantação de ciclovia no Município de Carazinho, incentivando assim a prática esportiva

em nosso Município.

Aterlciosamen\e,

www.e.orazínho. •.•.go •. br
••••• "ida Aote<o do CUflh., "'1264, c:.ntro

r.lolon.: (5-<133-31.2699 , •.•.•••11,pno!olturafllc.lraDnho .•.•.gO",br
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PROJETO DE LEI N° 048, DE 10 DE ABRIL DE 2018.

Altera aÇao orçamentária li autoriza a aberrura
de crédito especial no orçamento de 2018.

Art. 1" Fica alterado no Anexo I de Programas Finalls~cos do Plano Plurianual -
PPA 201812021 e anexo de Metas 8 Prioridades da lei de Diretrizes Orçamen~rias - LDO 2018,
a ação orçamentária descrita no Anexo I desta Lei,

Art. 20 Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Especial na Orçamento do
exerc!cio de 2018, no valor de R$ 225.857,14 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cirlquenla
e seta reais e quatorze centavos), com a seguinte dassiflcação:

11 SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE
11.06 SeTOR DE TRÃNSITO

11,06,15 URBANISMO
11.0615.451 INFRAESTRUTURA URBANA

11.06.15.451.1008 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
11.06.15.451.1008.1314 IMPLEMENTAR CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E PISTA DE CAMINHADA

3.4,4.9.0,51.00.0000.1903 CICLOVIA _ PROPOSTA N° 03322412018 R$ 222.857.14
3,4,4,9.0.51.00.00,00.0001 OBRAS E INSTALAçOeS R$ 3.000.00

Art. 3" Para atender o Crédito Espacjal autorizado pelo Art. 2" desta Lei, serão
utilizados:

1- A redução do saldo orçamentário da seguinte dotação:

11 $ECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE
11.06 SETOR DE TRÂNSITO

11.06.15 URBANISMO
11,06.15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

11.06.'5453.1008 TRÃNSITO E MOBiliDADE URBANA
11.06.1S.4S3.10n.a.2627 IMPLEMENTAR E MANTER NOVAS PARADAS DE ONI8US

3,4,4,9.0.51.00.00,00.0001 OBRAS E INSTALAçOeS RS 3.000,00

11- A transferência de recursos no valor de RS 222,857,14 (duzentos e vinte e dois
mil, oitocentos e cinquanta e sele reais a quatorze centavos), referente a proposta n"
03322412018, cadastrada junto ao Ministério das Cidades,

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

Gabinete do Prefeito. 10 de abril de 2018.

OSlOOV

...-.urozlnl>o.rs, i"V,h,
Avenida FI.,.... da CU"•.•••n" 12&01.C",,1rn

lel.lo,.: (541llJ."25991 •••mail: pref.ltll.ol.JeotQinho ..".9ov.br
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNicíPIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

ANEXO I

Programas ~'lnallsti<;osdo Plano Plurianual- PPA2018/2021

1008 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANAPROGRAMA:-~-
Melhorar li lIIobilldade urbana.

AÇÕES ORÇ"IolF,NTÁR1AS DO PROGRAMA------------------------
To!>l no PPA20Z1

1.500

2020201'12018

3,000M,"M'

Produto

''"ImpJ~""'''f<ul<J

Finalidade da Ação

IMPLEMENTAR CICWVTAS. CICLOFAIXAS E PISTA DE CAMINHA0"

UnJ""de de
IMdlda

Reoli.ar o {mploolori!ode cldovias. <1<1'>1"'_ e ri''''
d. com,nhodo, 1''''''''0>,<",10 • pmlica "'porl1va ('

mobilida<k oU.moliYf>.

1314

roTAl O" Aç4'O 215.857,J4 0,00 :JQO.()(J(}.OO 300.000,00 825.851,14

\
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA
430/2018

Mataria: PL 04612018
Ementa: AUTORIZAÇÃO. ABERTURA.
CRÉDITO ESPECIAL INCLUSÃO
OBJETIVOS E METAS, PPA E LOC.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
ORIENTAÇÃO FAVoRAvEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviam~ Muller
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emrtida
orientação técnica, em seus aspectos conSlilucionais e legais, acerca do Projeto de lei 1"1,

048 de 10 de abril de 2018, de autoria do Poder Executivo, que altera açilo orçamentária e
autoriza a abertura de crédito especiél/ no orçamento de 2018

Os motivos constam em anexo.

Foram juntados documentos,

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A iniCiativa desta proposição de lei é legítima. tendo em vista se
tratar de maléria de interesse local e ser privaliva do Chefe do Poder E~ecubvo, não
havendo vicias, 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 orçamen/árias para o exercício financeiro de 2018, é categórica ao afirmar que:

Art, 28. A atenu," de "redllos suplementare. e especiais dependera da existênCIa
de ,eCI.J"OSdls~nlveis pa,a a despesa, nos lamas da lei Feaeral n' 4.320164
, l' A apuração do e,cesso de arrec.waçAo de q"" ,,~ta Oª'! 43 li:r da L!I
Federal n' 4 3<:QIQ4, •.••rá reallz3da por fonte de ,ecursos para finode ai>ertu'a de
c,-edrto. adiel""ai •. conforme e~igência conlida no a<l 6' Parágrafo único da lC
n'10112OOO
!j 2' O. r"".lJ"'''' a""",dos na Lei OrçamentáMa de 2016 pa'a pagamento de
preC<lt6nos somente POder~o ser cancelados para a aoortu,a de Clé<Mos
suplementa'es <lUespeci<l's para finalidades diversas me<\iante auto1izaçào
legi.'atNa •••pec;fica

t Art. 30 Compele aos MuntClpios
I - legislar soore assuntos de interesse local;
Art. 29 - S~o de inlcialiva privativa do Prefe~o as leis que dISponham sobre
IV - matéria orçamentária e I"butilria e a que autor;ze a abertura de créd'IOS ou conceda auxílios,
prêmios ou subverIÇ~cs. {..,I

Av. Flores da Cunha, 799 • Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 _ CEP: 99500-000. CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.l1l.gov.br WI'W.camaracrz.I1l.90v.br CNP J: 89,965.22210001-52
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~ 3' Nos ","'0. <I" ored~os;l canla de ,acursos ele ex"",$<) da """caoaç.ao ou 11
CCrTlade receitas 'lio pmvistas no orçamento, as exposlÇOes de motivos o:.>nlerlJo
a atuali2a~o das ,,",im.Ti.as de receitas para" exerclcio. com""'."do-as com as
eSllmati",," consta"tes na Le1 Orç""",ntária, • klen~fícaçao das p;;orcelas Ja
utilizadas em créditos adiCiOrl.is, abertos ou cujos prOJ"tos se en"""trem em
lramitaçáo
~ 4° Nos casos da ab<lrtu,a de Créditos õdicklna;$'" conta da wper"vil financeiro,
a. exposiç.Oes de motivos GOnrer~oInJormaÇ<".ia.""ati.as ,,;
I • superávit financeiro do ex",ddo de 2017. por fonle de recursos:
11. créditos aspec1ais e extraordinanos reabertos no O<••,dCiO de 2018;
111- valores ia utilizaoo. em créditos adiciom,;., abert", Ou em tramllaçao;
IV .• alO<>alualoz8oo do superávit r'Mnce;ro d"ponivel, por fonle de 'o<uesos,
i ~.Consid~ra .•@sUp<'f;lvit financeiro do "'e'oio'" anterior, pa,a f,,,s dOi.~Q
a1. 43 da Lei Fed"ra! n' 4.3201«, os recursO$ que IOf@mdisponibihzaaos a part:r
do cance'amento de res!", a pagar durante o exercicio de 2018. obedecida a fonte
de recurros correspondente
~ 8' Os projetos de I"; relalivos a crédito. suplementeres ou aspeCia" solicitados
pelo Poder Legisl"ti,.o. 00"' indicaçêo <à reCurros do redu~o de dotoções do
próprio poder. s",Ao ancamin~ad", ;l Cllmara Municipal nO prazo de aTI>15
(quinze) dias. a contar do recebimenlo da sol""tação
~ 7' As sO!icitaÇÓ<" de que !fala o ~. s@rJo acompanhadas da exposição da
",oli.os de que IraTaO~ 2' dosle artigo.

Vê-se que referida normativa local vai ao encontro do disposto na
Lei Federal rl, 4.320, de 17 de março de 1964. que estatui nonnas gerais de d'reito
financeiro p(lra elaboração e controte dos orçamentos e balanços da Unit'lo, dos Estados,
dos Municipios e do Distrilo Federal. senão veja-se:

IIrt 40. sao credll'" adicion~i., ••• utonz.çóes de de'l"'M naO comp-ut."as ou
insufr<;ientornente dOladas na lei de O'ç'mento
Ar! 41 O. oledil,," adiciona •• cI~'S1hcam-se em,
I. suplementar..,.. os destinados a rerorço de dolação orçamentária
II - especiais os destinooo. o despesas pa'a as Qu'is n~o ~a)a oota~o
orçamenl,;ri. especifica.
111.e.<lraoldinilrios, os deslinados a despesas urgentes e impre"is!a •. em CIOsode
guerra, comoçao intestino ou ""Iamldade ""blica
Art. 42 O. créditos 'uplemema,,,, e espéCiai, •.••r~o aulOftzados POli"; e abe10s
por decrelO e,<>euli""
A,l 43. A abertura do. créditos suplementares e eSPflC'alS <!epeooe da eXl.t6no~
cle rocurros dispOllI,'eis P"'" 0<;0""' a <!e.pesa e ."rá procec/ida de expos~ilo
jusliliC8Iiva
~ l' Considoram_se recurso. para " f,m desta artigo. de.de que nao
compr<)me1idos
1- <)supera"it finan"""o apurado em balanço palrimoni.! do exercido ante""r:
11. os pro,enientes de excesso <:Iearrecadação:
111-os re.ultanle. de anulaçJo percial ou lotai de dotaçOes orça"",nl''';o, ou r!e '1
cré<ld03 .dicionalS. autorizados em l.",.-
IV . O pmdulO de operações de credrto autorizados, em forma que junc!'C<lmen:e f'
possib!!ite ao poder executivo realizá.las I
li 2' Enlende .• e por sup"ráv~ ~n"nceiro a Me,,,nça positi •.a em,e o alNO
ron,,"cei,o e o p ••.• i"o 1inanceiro. conju9ando-se. ainda, os .aldo. 00$ crt,,~os ;1

'adi<:i<lnaislmnsrotidos e as op"'.ções Oe cred;IO a eles ••nculadas ,
li 3' Enlende .• e por excesso de a,recadaÇ-i'lo, pa'a os f,ns deste artigo, o s~ldo I
p""lovo do. dilerenças aculllulada. mt. a ~. entre a arre""dação pra .•.•SI" e a
'e~liz"d", e<>nsiderando.se, alnoa,. te-ndência do cxcrclcio

Av. Flores da Cunha. 799. Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330--2322_eEP: 99500-000 _CARAZINHOIRS
E-mail: CIlmaracrz@CIlmaracrz.rs.gov.br www.CIlmaracr.z.rs.90v.bf CNPJ: 89965.222/0001-52
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~ 4' Para <> ~m de apurar os reeu,"". ulih,á.e;•. pro."";.,n!",, de e.cesso de
arrecadação. d&duzir-$s-a a im~~anda dos <:fedi!"" e.lr.aroiMeios .!ler!"" n<>
e<e'clclo .
••." 44 O. uédil"" extraordiMOOs serão abert"" pc< decreto do Pode' E.ecutt.o,
que dele. dara imediato con~,mento ao Poder leg,slativo
Art. 45. Os uéditos adicionais terilo vigência adstrita ao •• ercleio ~nar.ceiro em
que I",.m aberto., .alvo expressa di'posiç;'lo "Q.I em contrário. quanto 3<)$
especia,. e extraordinários
Art. 46. O ala que abrir crédito .d;,;tonal indicará a importáncia, a espécie do
mesmo e a classificaç.<io da despesa, até onde for P<l•• j",,1.

De acordo com a Constitwição Federal de 1968, ainda, os projetos
de leis que alterarem as leis orçamentárias vigentes deverão ser compatíveis com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e, ainda. deverao indicar os recursos a
serem utilizados, exduidas, dentre outras hipóteses, as transferências tributárias
constitucionais para Estados. Municipios e Distrito Federal'

Aplica~do-se tais preceitos ao caso, conclui-se que a minuta de lei
apresenta

• a origem dos recursos a serem utilizados (\lide artigo 3');
• a pormenorizaçao certa e determinada das despesas (\lide

artigo 2"): e
• compatibilidade com o PPA 2018-2021 e LDO 2018 (vide art

1O),

POR TAIS RAZ6ES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-jurídica do PL n. 048/2018.

É a fundamentação.
É a conclusão, sal\lo melhor juizo.

CARAZINHO (RS), 24 de abril de 2018

LUis FERNANOO BOURSJ:;HEID
Procurador do POder gislativo

Malri \l:i50020
J !

'M, 16õ,1._.1
~ 3' A. o,""ndas "" proJclo d<JI"; do orçamcnto anual ou aos projetos que °mOdif'quem ."m'lnte em .e'
aprovadas cas", U
1- sojam comp<lt;vcis com" plar>o plu"anuaio cem a lei de diretrizes orçamenláriu;
11. indiquem os 'COJrw. "ece •• ~rios, admit>dC>Sapenas os provenientes de anulaç(lo de despesa, ~.duidas a.
que ,nooam sobro
a) detaçOes para pessnal e seu. "n""rgo.;
b) serviçO da d'vija:
c) 1ransrerérroa. tJlbut.rias constitucionais para Estados. Mun~ipios e OiS\rito Federal; ou
111. sejam relaCIonada.
a) com a correyão de erros ou omi"OCs: ou
Ç) com os d••po.itivo. do tel<lo<loprojeto de 1<"

Av. Flore5 da Cllnha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZ1NHOIRS
E-mail: camaracrz@camaraCl'Z.ra.govbr www.camaracr:z.rs.gov.br CNPJ: 89.965.22210001-52
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Porecer n° 056/2018 (VIABILIDADE)
Projetode lei n° 048/20 18
Autor; Executivo Municipal

Ementa: Altero ação orçamentário e avlafizo a obertura de crédito suplementar e
especial no orçamento de 2018.
Relator; LuisFernando Costa

Relcl!órlo
I. A matéria em análise, de autorio do Executivo Municipol, tramito nesta Casa
legislativa. sob o forma de Projeto de lei. lendo como objetivo o Ementa acima
citada.

2. Atendendo os normas constitucionois de tromitação que disciplinam a motério do
Projeto de Lei 042/18 está sob a responsabilidode desto Comissão paro que sejo
elaborado o parecer sobre sua legalidade. constitucionalidade e
regimenlalidade.

3. Acostou-se orientação técnica jurídica 430{2018

Volos
I. Conclui-se legitimo a iniciativa desto proposição de lei. tendo em vista se trator
de interesse local e ser privativo do Chefe do Poder Executivo, não havendo
quaisquer vicias nesseponto.

2. Por tal ralão, VOTAo Relator pela viabilidade do PresenteProjeto de lei.
3. Osdemais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes do Comissàa votaram. por unanimidade, pela vlabllldode do
Projetode ler.

Solo de ReuniõesAn.t~~7-:-~erv~n, 02 de moia de 2018.

Z;;t~
vereador-(úfsFé~~ Costa

--:/P;esidente
/ : /

veGcl~o!ff:.tj;~
xicl~identeU1 1

I
)',,' t"Q>1 , -'vele;m"fft6Vbort
Secretório

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 99~N~?~~ :;:5~i:g;~~
E-mail: camaracrz@camaraCfZ.rs.gov.br WWW.camaracrz.rs.gov.br . . ,
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COMISSÃO DEORDEM ECONOMICA E SOCIAL

PARECER

Parecer n' 048/2018
Projeto de Lei n' 048{ 18
Autor; becutivo Municipal

Ementa: Altero açóo orçamentária e autoriza a ObertvfQ de crédito suplementar e especiOI no
orçamento da 2018.
Relalor.lvornor de Ar]drad",

Relatório
1. A matério em aná'ise, de auforio do Executivo Municipal, t'omito naslo Casa Legislotiva,

mb o formo de Projeto de lei, tendo como objetivo o Ementa acima citodo,
2, Atendendo as nOlmos reg;mer1tais de tromitaçóQ que disciplinam o matéria, o referido

ProjeTode Lei está sob o re,pon.\Qbilidad", delta Cornim'io poro que sejo elaborado
parecer sobre aspecto; de ordem econômica e social.

Volo do 1I:••lolor

3, Adoto-se o fundamento do parecer da Comi,sáa de Justiça e Finançm.
4. Ademoi~. nua se verifico Impacto negativo no ",conomia e no soci",dodo locol.
5. Portal ralào. VOTAo Relator de acordo ao Proiel0 de leL
6. ~ demois Vereadores Vota'am de acordo.

SOlOde Revniões António Libóno 8 de maio de 2018.

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.232~ - CEP99~~~9i:5~~~i~~
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov,br www.camaracrz.rs.gov.r . . .

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov,br
http://www.camaracrz.rs.gov.
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NAoSIM
Alaar Galdino Tomaz

..
X

Ale)(andre Capitânia X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X

Erlei Vieira X

Fãbio Zanetli X

Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X

luis Femando Cosia X

Marcio Hoppen Presidente
TOTAL. 12
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

lEI N" 8.352, DE 08 DE MAIO DE 2018.

Altors açâo arçllmen/lirla O)all10filll a abertura d.
crédífo especial riO orçamento do 2018.

o PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO 00 RIO GRANOE 00 SUL.

FAÇO SABER quo o Le!JÍ5Ifl~vO':lpro~ou e cu sanciOl1o a premI/lI/o a aegui1te Lal:

Art. 1. Fica allcr~oo no Anexo I <l~ P'Olll<lmas Flnelist>cos do Plano Plurianual - PPA
201812021 e ane~ode Met.::ls e Pr;(u1deoo$ da Lei de D.rctrizes OrçameMárias -lDO 2018, a aç.Ilo
orçamen~ria doserh ••no Anexo Idos!" LeI.

Art. ~ Aulnriza o Poder El<eCl,llil/Dabrir Crlidilo ESp9l;ia111OOrçamento do 8xercicio dll
2018, no valor de RS 225.857,14 (duzenios e vinIl' e cinco mil. oiloeento$ e cinqucnl<l e sete reaja fi

quota",,,centavos), coma !leguinteclassif~:

11 SECRET DC DESENVOlV E MOBILIDADE
11.06 SETOR DE TRÂNSITO

11.06.15 URl:lANISMO
11.06.15.451 INFRAI:STRUTUHA URBANA

1106.1~,45\.1008 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
11.06.15.451.1008.1314 IMPLEMENTAR CICLOVIAS, CICLOFAIXAS e PISTA DE CAMINHADA

3.44>1051.0000.00.1903 CICLOVIA - PROPOSTA N" 0332241'2016 R$ 222,857,14
344,9 0.l>1.00.0000.0001 OBRAS E INSTALAÇOES R$ 3000,00

Art. 3' Para atender O C'OOlO Espccilll aulorl2;ado p.do An, l" dul" L9i. serAo
utilizados:

1- A redução do s.ald" orçamentario da s€lguinledo\aÇãCl:

11 SECREi DE DESEN'IOl\' E M031LiOAüE
11,06 SETOR DE TRANSITO

110615 URBANISMO
1~.06. 15,453 TR/lNSPORTES COLETIVOS URBANOS

I t 0615453.1000 TRÂNSITO E MOBILIDADE LRBANA
11.06.15.453,1008.2621 IMPLEMENTAR E MMHER NOVAS PARADAS DE ÔNIBUS

3.4.4.9,051.00.0(1,00.0001 OBRAS E INSTALAçCJeS R$ 3,000,00

. 11- A transferência de 'ecursos no valo, de R$ 222.857,14 {d~lentos e vinte e d<Jlsmil
Macemo. ~ cmquenla e seto "",,;s " quatorze o;enta'osf, referente a proposta ". 03322412016'
cadastrada Junto ao MInistério das C;dad ••s '

Art, 4' Esta lei entra em ''''.10<na dala da sua publiçaçiio,

Gabinete dClPrareilo, 08 dll maic de 2016,

Regls!r,,_,*, fi publ'que.sa lXl Painel d••
Pubiicaçôes da P",reitu,a'

LClrlLUll Solem""
SecrelMo da Administração
=00'

-.. ""' .••;. "o.••'jO'i.bt
••••• ,••• Fio,"'" C,.,IIII, n' ':rE04,c.ne,.r.",,,,,,.,(~) ,,,,uni /...".n ..p"l,,'"~<;;ruj"ho ".lIO".br

,

!I! //i!!t/~!J
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