ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade

LEI N°. 1.849/2013

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.014.

IVETE MARIA KESSLER BURMANN – Prefeita Municipal de Catuípe, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com o artigo 72, inciso V da Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1°. – O Orçamento do Município de Catuípe para o exercício financeiro de 2.014, estima a receita e fixa a despesa em R$ 26.440.186,00 (Vinte e Seis Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais).

Artigo 2°. – A despesa da administração será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

Artigo 3°. – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), da despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências no orçamento, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n° 4.320/64, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – Anulação parcial ou total de dotações;

II – Incorporação de Superávit e/ou saldo financeiro disponível de exercício anterior apurados em balanço e;

III – Excesso de Arrecadação.

Artigo 4°. – O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I – Insuficiência de dotações de Grupo de Natureza 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III – Despesas vinculadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.



Artigo 5°. – A Prefeita Municipal no âmbito do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

			Artigo 3°. – Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2.014.

			GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATUIPE, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2.013.


								Ivete Maria Kessler Burmann
								Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE


Osmar Dal Ross
Secretario Municipal da Administração
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