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LEI N° 2.267, DE 22 DE JANEIRO DE 2020 

 

 

Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Cerro Grande do Sul Para o 

exercício de 2020. 

 

 

Sérgio Silveira da Costa, Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, Estado 

do Rio Grande do Sul,  

 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e em 

cumprimento ao disposto da Lei Orgânica Municipal, art.65, inciso III, sanciono e 

promulgo a seguinte lei: 

 

 Art. 1° O Orçamento Geral do Município de CERRO GRANDE DO SUL para o 

exercício de 2020 estima a Receita em R$ 37.945.074,09 (trinta e sete milhões, 

novecentos e quarenta e cinco mil, setenta e quatro reais e nove centavos) e fixa a 

Despesa em R$ 37.945.074,09 (trinta e sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, 

setenta e quatro reais e nove centavos), para o  Orçamento Fiscal de 2020. 

 

 

Dos Orçamentos das Unidades Gestoras Prefeitura e Câmara Municipal e do 

RPPS 

 Art. 2° O Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2020 estima a Receita em 

R$ 30.675.074,09(trinta milhões seiscentos e setenta e cinco mil, setenta e quatro reais, 

nove centavos) e fixa a Receita do RPPS em R$ 7.270.000,00(Sete milhões duzentos e 

setenta mil reais). A Despesa fixada para a Prefeitura de Cerro Grande do Sul é de R$ 

29.043.074,09 (vinte e nove milhões, quarenta e três mil, setenta e quatro reais, nove 

centavos), a Reserva de Contingencia do Município é de R$ 600.000,00(Seiscentos mil 

reais), e a despesa do RPPS em 3.600.000,00 (Tres milhões e seiscentos mil reais), e R$ 

3.670.000,00 (três milhões seiscentos e setenta mil reais), para a reserva de 

Contingencia do RPPS. 
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. § 1° A Receita de Todas as Entidades e Órgãos Municipais será realizada 

mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na 

forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com o seguinte 

desdobramento. 

 

 

 § 2º A Despesa da Prefeitura será realizada segundo a apresentação dos anexos 

integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e 

natureza, distribuídas da seguinte maneira. 

 

I – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 
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II - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

III - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO 
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IV - CLASSIFICAÇÃO POR SUBFUNÇÃO 
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V - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA 

 

 

 

Art. 3° O Orçamento da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO 

GRANDE DO SUL para o exercício de 2020 estima a Receita em R$ 

30.675.074,09(trinta milhões seiscentos e setenta e cinco mil, setenta e quatro reais, 

nove centavos) e fixa as Despesas em R$ 29.043.074,09 (vinte e nove milhões, quarenta 

e três mil, setenta e quatro reais, nove centavos), a Reserva de Contingencia do 

município é de R$ 600.000,00(Seiscentos Mil reais). 

 

 § 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro 

Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de governo, Outras 

Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos 

quadros anexos, com o seguinte desdobramento. 

 

 

 



 

Prefei tura Municipal  de Cerro Grande do Sul  
Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 – CEP 96770-000 – Fone/Fax (51) 3675-1122. 

CNPJ: 92 324 748/0001-68 – End. Eletrônico: www.cerrograndedosul.rs.gov.br 

 

 

 

 

 § 2º A Despesa da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO 

GRANDE DO SUL será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta 

Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, 

distribuídas da seguinte forma: 

 

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA 

 

  

   

 

 

 

 

Do Orçamento do(a) PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S 

 

 Art. 4° O Orçamento da entidade PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - 

R.P.P.S para o exercício de 2020 estima a Receita em R$ 7.270.000,00(Sete milhões 

duzentos e setenta mil reais) e fixa a despesa do RPPS em 3.600.000,00 (três milhões 

seiscentos mil reais), e R$ 3.670.000,00 (Tres milhões seiscentos e setenta mil reais), 

para a reserva de Contingencia do RPPS. 

  

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro 

Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de governo, Outras 

Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos 

quadros anexos, com o seguinte desdobramento. 
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§ 2º A Despesa da entidade PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - 

R.P.P.S será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, 

obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas 

da seguinte forma: 

 

I – Da Classificação por Natureza 

 

  

 Art. 5° O Orçamento da entidade CAMARA DE VEREADORES DE CERRO 

GRANDE DO SUL para o exercício de 2020 estima a Despesa fixada para a Câmara 

Municipal em R$ 1.032.000,00. (Um milhão e trinta e dois mil reais). 

   

 § 1º A Despesa da entidade CAMARA DE VEREADORES DE CERRO 

GRANDE DO SUL será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta 

Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, 

distribuídas da seguinte forma: 

 

I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA 

 

 

 

 Art. 6° Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento 

dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, 
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superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo, conforme 

abaixo: 

 

RESERVA DE CONTINGENCIA       600.000,00 

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS              3.670.000,00 

 

 

 §1º - A utilização dos recursos de Reserva de Contingência será feita por ato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de riscos 

fiscais especificados neste artigo.  

 

 §2º - 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 a 

menor.  

 

 §3º - Não se efetivando até o final do primeiro semestre de 2020 os riscos fiscais 

relacionados a passivos contingentes e intempéries previstos neste artigo, os recursos a 

eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal 

para atender "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", até o limite de cinquenta 

por cento, os outros cinquenta por cento poderão ser utilizados por ato do Chefe do 

Poder Executivo Municipal a partir do mês de novembro para atender "Outros Riscos e 

Eventos Fiscais Imprevistos conforme definido no § 2º deste artigo, desde que o 

Orçamento para 2020 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.  

 

Art. 7° Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um 

elemento de despesa para outro, dentro dos órgãos, unidades, projetos, atividades ou 

operações especiais. 

  

Art. 8º  O Executivo está autorizado, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº 

4320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de cinquenta por cento 

da Receita Estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando 

como fontes de recursos: 
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I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do 

exercício. 

II - a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não 

comprometidas. 

III - superávit financeiro do exercício anterior. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Excluem-se deste limite, os créditos adicionais 

suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício. 

  

 Art. 9º As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações 

de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou 

utilizadas de alguma forma, se estiver assegurando o seu ingresso no fluxo de caixa. 

 

 Art. 10º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da 

Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura 

de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por 

ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

 Art. 11º As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, 

operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do 

excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e 

especiais. 

 

Art. 12º Durante o exercício de 2020 o Executivo Municipal poderá realizar 

Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei. 

 

 Art. 13º Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, 

acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de 

outros entes da Federação. 

 

 Art. 14º Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os 

governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da 

administração direta ou indireta. 
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 Art. 15º A presente Lei vigorará durante o exercício de 2020, a partir de 1º de 

janeiro, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, RS, em 22 de Janeiro de 2020. 

 

 

 Sérgio Silveira da Costa 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

 

 

 

     Frantchiesca Tejada 

Secretária da Administração 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

        

Sr. Presidente, 

Sra. e Srs. Vereadores. 

 

 

Estamos encaminhando à apreciação de Vossas Senhorias o Projeto de Lei n.º 

32/2019  que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cerro Grande do 

Sul/RS para o Exercício Financeiro de 2020, e dá outras providências”. 

 

 O presente projeto de Lei justifica-se pela necessidade de atender às exigências 

da Constituição Federal, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei n° 101 de 04 

de maio de 2000 e da própria Lei Orgânica Municipal. O orçamento é um documento 

que apresenta os meios para se chegar aos fins, ou melhor, os recursos financeiros a 

serem obtidos e a elaboração destes para atender aos objetivos e às metas pretendidas. 

Conclui-se com a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) a última etapa de 

planejamento da administração municipal, que iniciaram com a elaboração do PPA ( 

Plano Plurianual) e tiverem sequência com a elaboração da LDO ( Lei de Diretrizes 

Orçamentárias).    

 

Desde já agradecemos à atenção da senhora e dos senhores vereadores com 

referencia à apreciação e aprovação do projeto de lei em questão. 

 

Cerro Grande do Sul, 22 de Novembro de 2019. 

 

 

Sérgio Silveira da Costa 

Prefeito Municipal  


