
 
,,,PROJETO DE LEI Nº 015, DE 18 DE JANEIRO DE 2018 

 

Autoriza a abertura de crédito 

adicional Especial. 

  
DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de o Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o 

seguinte, 
 

PROJETO DE LEI: 
 

 Art. 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial, nas 

seguintes condições: 
 

órgão 06 sec de economia, finanças e recursos humanos 

unidade 01 administrativo - sefir 

função 04 adminstração 

sub-função 123 administracao financeira 

programa 01 gestão moderna e transparente 

proj/atividade 2191 remuneração e encargos de pessoal 

despesa 

331900100000

0 aposentadorias,reserva remunerada e reformas-livre 

Total 2.555.500,00 

órgão 08 sec de educação e formação profissional 

unidade 02 escolas municipais 

função 12 educacao 

sub-função 368 educação básica 

programa 03 aprender para crescer 

proj/atividade 2197 remuneração e encargos de pessoal 

despesa 

331900100000

0 aposentadorias,reserva remunerada e reformas-mde 

Total 3.855.619,00 

órgão 14 sec de saúde e atenção à pessoa com deficiência 

unidade 01 administrativo - saude 

função 10 saude 

sub-função 301 atencao basica 

programa 07 cidade saudável 

proj/atividade 2190 remuneração e encargos de pessoal 

despesa 

331900100000

0 aposentadorias,reserva remunerada e reformas-asps 

Total 1.000,00 



órgão 09 sec de infraestrutura e desenvolvimento urbano 

unidade 03 meio ambiente 

função 17 saneamento 

sub-função 512 saneamento basico urbano 

programa 02 bage em transformação 

proj/atividade 1174 revitalização da bacia do rio negro 

despesa 

344905100000

0 obras e instalacoes-saneamento pac 

Total 3.001.000,00 

função 18 gestão ambiental 

sub-função 544 recursos hidricos 

programa 05 ambiente sustentável 

proj/atividade 1227 barragem da arvorezinha-conclusão da obra 

despesa 
344905100000

0 obras e instalacoes-barragem da arvorezinha-conclusão 

Total 19.005.000,00 

função 17 saneamento 

sub-função 512 saneamento basico urbano 

programa 05 ambiente sustentável 

proj/atividade 1037 ampliação do sistema de drenagem 

despesa 

333903000000

0 material de consumo-livre 

Total 50.800,00 

 

333903900000

0 outros serviços de terceiros pessoa juridica 

Total 9.600,00 

função 18 gestão ambiental 

sub-função 544 recursos hidricos 

programa 05 ambiente sustentável 

proj/atividade 1038 recuperação das areas degradadas 

despesa 

344905100000

0 obras e instalações-livre 

Total  150.000,00 

 

344905100000

0 obras e instalações-fundo munic de meio ambiente 

Total 44.150,75 

órgão 18 sec de segurança e mobilidade urbana 

unidade 01 administrativo-ssm 

função 06 segurança publica 

sub-função 181 policiamento 

programa 008 bage protegida e amparada 

proj/atividade 2183 remuneração e encargos de pessoal 



despesa 

331900500000

0 outros beneficios previdenciarios 

Total 3.000,00 

 

331900800000

0 outros beneficios assistenciais 

Total 3.000,00 

 

331911300000

0 obrigações patronais 

Total                                                                                                             

60.000,00 

        TOTAL                                                                                                     

28.738.669,75 

 

 

 Art. 2°. Para cobertura do Crédito Adicional Especial será utilizado como 

recurso a redução orçamentária, conforme descrição abaixo, no valor de 

R$ 28.738.669,75(Vinte e oito milhões, setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e 

sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), objetivando a Adequação 

Orçamentária de rubricas.    

 

órgão 16 funpas-fundo pensao aposentadoria servidor 

unidade 02 fundo previdenciário 

proj/ativi

dade 2204 remuneração e encargos de pessoal inativos 

despesa 

331900100000

0 aposentadorias,reserva remunerada e reformas-livre (41089) 

Total 2.555.500,00 

 

331900100000

0 aposentadorias,reserva remunerada e reformas-mde ( 41100) 

Total 3.855.619,00 

 

331900100000

0 aposentadorias,reserva remunerada e reformas-asps (41101) 

Total 1.000,00 

órgão 17 departamento de água, arroios e esgoto de bagé 

unidade 02 operacional - daeb 

proj/ativi

dade 1174 revitalização da bacia do rio negro 

despesa 

344905100000

0 obras e instalacoes-saneamento pac (41171) 

Total 3.001.000,00 

órgão 17 departamento de água, arroios e esgoto de bagé 

unidade 02 operacional - daeb 



proj/ativi

dade 1227 barragem da arvorezinha - conclusão da obra 

despesa 

344905100000

0 obras e instalacoes-construção da barragem (41154) 

Total 19.005.000,00 

órgão 17 departamento de água, arroios e esgoto de bagé 

unidade 02 operacional - daeb 

proj/ativi

dade 1037 ampliação do sistema de drenagem 

despesa 

333903000000

0 material de consumo-livre (41117) 

Total 50.800,00 

 

333903900000

0 outros serviços de terceiros pessoa juridica (41119) 

Total 9.600,00 

proj/ativi

dade 1038 recuperação das areas degradadas 

despesa 

344905100000

0 obras e instalações-livre(41156) 

Total 150.000,00 

 

344905100000

0 obras e instalações-fundo munic de meio ambiente(41155) 

Total 44.150,75 

órgão 18 sec de segurança e mobilidade urbana 

unidade 01 administrativo-ssm 

proj/ativi

dade 2183 remuneração e encargos de pessoal 

despesa 

331901100000

0 vencimentos e vantagens fixas(41636) 

Total 66.000,00 

TOTAL                                                                                                               

28.738.669,75 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 18 de janeiro de 2018 
 

 

 

               DIVALDO LARA 
                Prefeito Municipal 
    
 
  EDUARDO DEIBLER 



    Secretário/ GEPLAN 



 

Justificativa 
Senhores Vereadores, 
 

 O presente Projeto de lei tem por finalidade a abertura de créditos adicionais 

especiais no orçamento público municipal. 

 O orçamento é um instrumento de planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas pelos órgãos da Administração Pública, através do qual o gestor público 

irá colocar em práticas seus planos de governo, através de ações. Isso só é possível, 

portanto, após aprovada a Lei Orçamentária, que autoriza a utilização dos créditos 

orçamentários, ou seja, permite que possam ser executados, os quais também podem ser 

denominados créditos iniciais. 

No entanto, no transcorrer do exercício financeiro podem surgir novas situações 

e fatos, imprevistos ou não previstos adequadamente, que necessitam ser realizados pela 

Administração Pública.  Essa flexibilização e possibilidade de nova realocação de 

créditos orçamentários somente é possível devido ao instituto dos créditos adicionais, 

pois exercem exatamente essa função. 

Os créditos adicionais são tão importantes que o legislador assegurou, na Lei que 

dispõe sobre as normas de direito financeiro, em um capítulo especial, a disciplina sobre 

esse instituto. São autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente 

dotadas na Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o art. 40 da Lei n° 4.320/64. 

Os créditos adicionais comportam três espécies ou tipos: suplementares, 

especiais e extraordinários, conforme prevê a própria legislação. Para Machado e Costa 

(2002, p.108) 

“os créditos adicionais classificam-se em: Suplementares, os destinados a 

reforço de dotação orçamentária; Especiais, os destinados a despesas para as quais não 

haja dotação orçamentária específica; Extraordinários, os destinados a despesas urgentes 

e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública”. 

A colocação do autor vai justamente ao encontro do que dispõe a legislação, que 

prevê a utilização de créditos suplementares nos casos de reforço à dotação 

orçamentária já existente, especiais para as despesas que não possuam dotação 

específica consignada no orçamento e extraordinários para despesas urgentes e 

imprevistas, ou seja, excepcionais, a serem utilizadas em casos de guerra, comoção 

intestina ou calamidade pública, em consonância com os dispostos nos incisos I, II e III 

do art. 41 da Lei n° 4.320/64. 

Registre-se que estas alterações implicam em mera adequação contábil, visando 

a melhor execução orçamentária dentro do exercício de 2018.  

Quanto à autorização legislativa e formalização para abertura, destaca-se o 



seguinte: os créditos suplementares e especiais necessitam de autorização legal, ou seja, 

do Poder Legislativo, e são abertos por meio de Decreto Executivo 

Por tudo que foi exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta 

matéria. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, em 18 de janeiro de 2018.           
 

   
       

         DIVALDO LARA 
                                                                                                   

Prefeito Municipal 
 

 
  EDUARDO DEIBLER 

      Secretário/GEPLAN 
 

 
                    CLEMENTINO 

MOLINA  
                          Chefe de Gabinete 
 

 


