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

LEI N°. 1.955/2015

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.016.

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 2.016, estima a receita e fixa a despesa em R$ 26.657.364,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e trezentos e sessenta e quatro 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.

Parágrafo único. Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins do inciso II, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2016, obedecida a fonte de recursos correspondente.

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 2.016.

			GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATUIPE, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2.015.


								Ivete Maria Kessler Burmann
								Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE


Osmar Dal Ross
Secretario Municipal da Administração
























JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI N°. 039/2015

	 	
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores.


O Projeto de Lei que estamos encaminhando para a apreciação dos Senhores Vereadores, trata da autorização Legislativa que estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016.

A apresentação da peça orçamentária para 2016, tem conformidade com o que dispõe o Artigo 165 da Constituição Federal; Lei Federal Nº 4.320, de 17 de Março de 1964 e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que regulamentam o Orçamento Público; Artigo 5º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000; Lei Orgânica do Município; PPA – Plano Plurianual 2014/2017, disposto pela Lei Municipal Nº 1.817 de 12 de junho de 2013; e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, disposta pela Lei Municipal Nº 1.946 de 23 de setembro de 2015.

O Orçamento para o Exercício de 2016 traduzem os programas de trabalho viabilizando a concretização das ações incluídas no Plano Plurianual, obedecendo o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

No Projeto de Lei Orçamentário estão programadas e explicitadas as ações a serem executadas, visando alcançar os objetivos determinados para o exercício seguinte, refletindo políticas e programas governamentais, observado os princípios da unidade e universalidade. 

A previsão orçamentária para o Poder Legislativo Municipal está baseado nas execuções orçamentárias dos últimos exercícios, sendo que para o exercício de 2016 ficou orçado em R$ 750.100,00 (setecentos e cinquenta mil e cem reais), representando o percentual de 3,56% sobre a receita corrente liquida acumulada em outubro de 2015, o que por media se verificou suficiente para cobrir os gastos da Câmara Municipal de Vereadores para o ano subsequente.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar elevados protestos de estima e consideração, solicitando o entendimento na aprovação da matéria apresentada, deixando os diversos setores da municipalidade a disposição para informações complementares às aqui trazidas neste Projeto de Lei.


Ivete Maria Kessler Burmann
								Prefeita Municipal
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