




Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Capão da Canoa para o
exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I) O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades
da Administração Direta e Indireta;

II) O Orçamento da Seguridade Social.

§ 1º. O Orçamento do Município constitui-se em peça orçamentária única, compreendendo
todas as receitas e despesas para o exercício 2017, sendo as despesas da Administração Indireta
apresentadas de forma individualizada.

§ 2º. Constituem Anexos e fazem parte integrante desta Lei:



I) Estimativa da Receita para 2017;

II) Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

III) Fixação da Despesa;

IV) Relatório da Receita e Despesa por Fontes de Recursos;

V) Anexo de Riscos Fiscais;

VI) Demonstrativo da Margem de Expansão da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado;

VII) Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

VIII) Metas anuais de resultado primário;

IX) Metas anuais de resultado nominal;

X) Demonstrativo das receitas e Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino –
MDE;

XI) Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Ações e Serviços
Públicos em Saúde - ASPS;

XII) Demonstrativo de Despesa por Órgão conforme Vínculo de Recurso.



§ 3º. Também integram esta lei, para fins de atendimento à Lei 4.320/64:

I) Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

II) Anexo 2 - Receitas Segundo a Categoria Econômica;

III) Anexo 2 - Natureza da Despesa Segundo a Categoria Econômica;

IV) Art. 22, III - Demonstrativo da Evolução da Receita;

V) Art. 22, III - Demonstrativo da Evolução da Despesa;

VI) Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária;

VII) Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme
vínculo com os Recursos;

VIII) Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções.



Art. 2º. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Capão da Canoa, em
obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar
101/2000, art. 1º. § 1º., fica estabelecido em igual valor entre a Receita Estimada e a Despesa
Fixada, acrescida da Reserva de Contingência.

§ 1º. A Receita total do Município é de R$ 232.122.972,78 (duzentos e trinta e dois milhões
cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), sendo, em
observância à legislação vigente, desdobrada em:

I) R$ 187.667.873,23 (cento e oitenta e sete milhões seiscentos e sessenta e sete mil
oitocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos) do Orçamento Fiscal da Administração
Direta, sendo:



I) R$ 187.667.873,23 (cento e oitenta e sete milhões seiscentos e sessenta e sete mil
oitocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos) do Orçamento Fiscal da Administração
Direta, sendo:

Receita Tributária ................................................. R$ 85.974.150,00
Receita de Contribuições ..................................... R$ 3.636.791,00
Receita Patrimonial .............................................. R$ 3.543.271,00
Receita de Serviços .............................................. R$ 1.676.695,00
Transferências Governamentais .......................... R$ 92.045.317,89
Dívida Ativa .......................................................... R$ 13.173.881,00
Outras Receitas..................................................... R$ 1.273.809,00
(-) Dedução da Receita.......................................... R$ 5.636.902,66
(-) Deduções para o FUNDEB ................................R$ 8.019.139,00



II) R$ 44.455.099,55 (quarenta e quatro milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil
noventa e nove reais e cinqüenta e cinco centavos) do Orçamento Fiscal da Seguridade Social,
sendo:

Receita de Contribuições ..................................... R$ 6.276.621,67
Receita Patrimonial .............................................. R$ 23.511.697,73
Receita Intra-orçamentária................................... R$ 14.565.280,15
Outras Receitas Correntes ................................... R$ 101.500,00

§ 2º. A Receita da Administração Direta será realizada mediante arrecadação de Tributos,
Rendas e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, das
transferências constitucionais legais e de transferências voluntárias da União e do Estado do Rio
Grande do Sul.

§ 3º. A Receita da Administração Indireta será realizada mediante Transferências do Tesouro
Municipal provenientes da contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Rendas de
Aplicações Financeiras e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor.



§ 4º. A receita estimada de que trata este artigo poderá ser atualizada pelas projeções
bimestrais de que trata o art. 12, combinado com o art. 52, II, “a” da Lei Complementar 101/2000.

§ 5º. Os recursos oriundos de convênios, não previstos no orçamento da receita, ou o seu
excesso, poderão ser utilizados como fontes de recurso para abertura de créditos adicionais
suplementares de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 3º. A Despesa total autorizada para o Município é de R$ 195.229.972,56 (cento e
noventa e cinco milhões duzentos e vinte e nove mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e
seis centavos), sendo fixada, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Reserva de
Contingência de R$ 36.893.000,22 (trinta e seis milhões oitocentos e noventa e três mil reais e vinte
e dois centavos) totalizando a importância de R$ 232.122.972,78 (duzentos e trinta e dois milhões
cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), desdobrada da
seguinte forma:



I) Na Administração Direta:

a) R$ 171.136.196,10 (cento e setenta e um milhões cento e trinta e seis mil cento e noventa
e seis reais), o total da despesa fixada para o Poder Executivo, sendo:

Pessoal e encargos sociais ....................................R$ 110.032.007,05
Outras despesas de custeio ..................................R$ 49.175.522,22
PASEP ................................................................... R$ 1.874.453,32
Juros e Encargos da Dívida ................................... R$ 1.860.641,78
Investimentos ....................................................... R$ 6.885.652,97
Precatórios e Decisões Judiciais ........................... R$ 500.000,00
Amortização da Dívida ..........................................R$ 807.918,76

b) R$ 6.934.899,13 (seis milhões novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e
nove reais e treze centavos), a Reserva de Contingência do Poder Executivo;



c) R$ 9.596.778,00 (nove milhões quinhentos e noventa e seis mil setecentos e setenta e oito
reais), o total da despesa fixada ao Poder Legislativo, nos termos do Art. 29-A da CF/88, sendo:

Pessoal e encargos sociais ................................... R$ 5.222.000,00
Outras despesas de custeio ................................. R$ 2.624.778,00
Investimentos ...................................................... R$ 1.750.000,00

II) Na Administração Indireta:

a) R$ 14.496.998,46 (quatorze milhões quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e
noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), o total da despesa fixada para o Instituto Municipal
de Seguridade Social, sendo:

Pessoal e encargos sociais ................................... R$ 13.859.998,46
Outras despesas de custeio ................................. R$ 607.000,00
Investimentos ...................................................... R$ 30.000,00



b) R$ 29.958.101,09 (vinte e nove milhões novecentos e cinquenta e oito mil cento e um
reais e nove centavos), a Reserva de Contingência do Instituto Municipal de Seguridade Social;

§ 1º. As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de crédito e
outras receitas de realização extraordinária somente serão executadas ou utilizadas de alguma
forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa no decorrer do exercício.

Art. 4º. Os recursos da Reserva de Contingência da Administração Direta são destinados ao
atendimento dos passivos contingentes, intempéries e “Outros Riscos e Eventos Fiscais
Imprevistos” descritos no Anexo V e, ainda, para obtenção de resultado primário positivo no
exercício.

§ 1º. Para efeito desta Lei, entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as
despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência
de cada uma das unidades gestoras, não orçados ou orçados à menor.



§ 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência constituída para
atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos não precisará ser
utilizada para sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Executivo poderá utilizar seu saldo
para dar cobertura a outros créditos adicionais, legalmente autorizados na forma dos artigos 41, 42
e 43 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a Receita Orçamentária até o nível
solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para acompanhamento da
execução do orçamento.

Art. 6º. Fica autorizado ao Poder Executivo e ao Legislativo, para fins de execução
orçamentária, criar, transferir valores ou extinguir desdobramentos a classificação orçamentária da
despesa.



Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares, por Decreto, na
Administração Direta e Indireta, observados os art. 8º, 9º e 13º da Lei Complementar 101/2000, até
os limites a seguir:

§ 1º. 20% (vinte por cento) da projeção da receita da Administração Direta, inclusive a
previsão adicional (re-estimativa), exclusivamente para despesas com Pessoal Civil, compreendendo
valores relativos à Remuneração e seus Encargos;

§ 2º. 5% (cinco por cento) da projeção da receita da Administração Direta, inclusive a
previsão adicional (re-estimativa), para as demais despesas.

§ 3º. Os créditos suplementares de que tratam este artigo serão executados mediante a
utilização dos seguintes recursos:



I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, §1º. inciso
III, da Lei 4.320, de 17 de marco de 1964;

II) oriundos de operações de crédito com entidades do Sistema Financeiro Nacional, nos
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 4º. Excluem-se destes limites, as eventuais diferenças a serem suplementadas ou reduzidas
no Orçamento do Poder Legislativo, decorrente da apuração da receita total do exercício 2016 para
fins da aplicação do percentual sobre a receita tributária e de transferências do Município, nos
termos do art. 29-A da CF/88, bem como aqueles utilizados para cobertura de eventual insuficiência
de dotações do Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização
de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

§ 5º. Excluem-se também destes limites, os Créditos Adicionais Suplementares decorrentes:



I) de Leis Municipais específicas, aprovadas no exercício;

II) do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior;

III) do excesso de arrecadação;

IV) dos recursos oriundos de convênios e repasses, não previstos no orçamento;

V) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim e que ultrapassem o
necessário para o atendimento do déficit financeiro apurado no exercício anterior, nos termos do
art. 4º, § 2º;

VI) dos recursos oriundos de redução orçamentária do Legislativo Municipal.

§ 6º. Considerar-se-á excesso de arrecadação, para efeitos desta Lei, o estorno de restos a
pagar efetuado no exercício, conforme o vínculo de recurso, que se transforme em liberação de
recursos financeiros como fonte de custeio para novas despesas.



§ 7º. Os Créditos Adicionais de que tratam este Artigo, serão provenientes:

a) de recursos vinculados, sendo que serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto
de sua vinculação;

b) de recursos livres, observada a devida alocação de recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino e nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Art. 8º. Os créditos suplementares do Poder Legislativo, cuja fonte de cobertura seja o
próprio orçamento daquele Poder, poderão ser abertos por ato próprio até os limites a seguir:

§ 1º. 20% (vinte por cento) da projeção da receita, inclusive a previsão adicional (re-
estimativa), para despesas com Pessoal Civil, compreendendo valores relativos à Remuneração e
seus respectivos Encargos;

§ 2º. 5% (cinco por cento) da projeção da receita da Administração Direta, inclusive a
previsão adicional (re-estimativa), para as demais despesas.



Art. 9º. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição,
remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização
orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais.

§ 2º. Para efeitos das leis orçamentárias entende-se:

I) Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de
programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II) Remanejamento: deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção,
desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos
ou valores de dotações relativas a servidores que alteram a lotação durante o exercício;

III) Transferência: deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários
de uma mesma unidade orçamentária ou de um mesmo programa de governo.



Art. 10. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das
receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1.º de janeiro de 2017.
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