LEI Nº 2.483/2014, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODOI PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

GUERINO BACKES, Prefeito do Município de Cândido Godói, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições legais,
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cândido
Godoi para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:
I – O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal Direita e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público.
II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração
Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social
é de R$ 19.390.250,00 (dezenove milhões, trezentos e noventa mil e duzentos e cinquenta reais).
Art. 3º - A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem
dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação
vigente e de acordo com o desdobramento constante do anexo I.
Seção II
Da fixação da despesa
Art. 4º - A despesa total fixada nos orçamento fiscal e da seguridade social é
de R$ 19.390.250,00 (dezenove milhões, trezentos e noventa mil e duzentos e cinquenta reais).

Art. 5º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase
de execução, em conformidade com o art. 26, da lei municipal nº 2.474/2014, que dispõe sobre
as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, e com o art. 45 da Lei Complementar nº
101/2000.
Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão
Art. 6º A despesa total fixada por função, Poderes e órgãos, a consolidação
dos quadros orçamentários e o demonstrativo por órgão, estão definidos nos Anexos VI, VII, IX.
Seção IV
Da autorização para Abertura de Crédito
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Abrir crédito suplementar para atender despesas relativas à aplicação ou
transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente, até o
limite recebido, mediante lei;
II – abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no
mesmo projeto e ou atividade, existindo os elementos de despesas, até o limite total da dotação
orçamentária;
III – abrir crédito suplementar com saldo de recursos não utilizados no
exercício anterior, até o limite do saldo bancário livre, superávit, mediante lei;
IV – abrir crédito suplementar no orçamento municipal vigente até o limite de
5% (cinco por cento) da despesa corrente fixada;
V – Vetado.
VI – abrir subelementos de despesas nos respectivos elementos de despesas já
previstos;
Parágrafo Primeiro: As autorizações constantes nos incisos I, II e IV deste
artigo, após cumprida a sua redação, será feita, no Poder Executivo, por ato do Prefeito Municipal
e no Poder Legislativo, por ato do Presidente do Poder Legislativo, ao passo que as aberturas de
subelementos de despesas serão feitas, por ato do Setor de Contabilidade.
Parágrafo Segundo: Exclui-se da base de cálculo do limite autorizado no
caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas
financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.
Parágrafo Terceiro: As aberturas de crédito especial, no orçamento do Poder
Legislativo poderão ser feitas, por lei de iniciativa do Poder Legislativo.

Parágrafo Quarto: Fica o Poder Legislativo autorizado a fazer as suplementações
orçamentárias, nos dotações deste Poder, por ato de seu Presidente.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 8º - A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou
operações de crédito ficam limitadas aos efetivos recursos assegurados.
Art. 9º – Vetado.
Art. 10 – As transferências financeiras destinadas ao Poder Legislativo
deverão ser repassadas no máximo até o dia 20 de cada mês, em forma de duodécimo.
Art.11 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com
agências nacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos previstos nesta lei, bem
como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional, para
a realização destes financiamentos, mas sempre precedido de lei específica, para cada
financiamento.
Art.12 – O Prefeito no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros
para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das
receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 13 – Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015.
Gabinete do Prefeito de Cândido Godói/RS, em 16 de dezembro de 2014.
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