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PROJETO DE LEI Nº 105-02/2018 
  

Estima a Receita e Autoriza a Despesa do 
Município de Estrela para o exercício 
financeiro de 2019. 
 

O PREFEITO DE ESTRELA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal vigente, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
  

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Estrela para o 

exercício financeiro de 2019, compreendendo: 
I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da Administração Pública Municipal Direta, 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 do Município de Estrela é estimada em R$ 125.200.000,00 
(cento e vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), a ser arrecadada de acordo com a 
legislação vigente, obedecido a seguinte classificação: 

RECEITAS CORRENTES 
Receita Tributária ................................................................................. R$ 20.794.100,00 
Receita de Contribuições ..................................................................... R$   3.379.000,00 
Receita Patrimonial .............................................................................. R$   6.865.310,00 
Receita de Serviços ............................................................................. R$      652.000,00 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ..................................................... R$ 93.139.590,00  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ................................................... R$    2.510.000,00 
TOTAL:                                   R$127.340.000,00 
 
RECEITAS DE CAPITAL 
Alienação de Bens Móveis/Imóveis ........................................................... R$ 135.000,00  
Amortização de Empréstimos ...................................................................  R$   30.000,00 
Transferência de Capital..............................................................................R$  0,00 
TOTAL:                                         R$ 165.000,00 
 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA ........... ... R$      8.170.000,00 
Dedução FUNDEB.....…...................................................................R$     (10.475.000,00)    
TOTAL GERAL DA RECEITA:                                      R$ 125.200.000,00 
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 Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até 
o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do RS ou Ministério da 
Previdência, para realização do orçamento, assim como efetuar criação ou alteração de 
qualquer classificação de receita que seja necessária para ajustar a Legislação vigente. 

 
Seção II 

Da Fixação da Despesa 
 

Art. 4º A Despesa para o exercício de 2019 é de R$ 125.200.000,00 (cento e 
vinte e cinco milhões duzentos mil reais), e será realizada de acordo com a Lei das 
Diretrizes Orçamentárias e com as especificações constantes das tabelas e quadros 
anexos, que fazem parte desta Lei, ajustada a situação específica de cada secretaria no 
que tange a valores monetários.  

 
 Art. 5º A despesa fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, e serão 
distribuídos nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza das 
despesas, constantes no anexo. Fica autorizado, o contador legalmente habilitado, a 
realizar os desdobramentos dos elementos da despesa nas respectivas rubricas, até o 
limite do valor fixado em cada elemento. 
  
 Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal n.º7.117, de 17 
de outubro de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2019, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos 
das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o 
detalhamento dos créditos orçamentários.  

 
Seção III 

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares 
 

 Art. 7° Ficam autorizados: 
 I - o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte 
por cento) da despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências dos 
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais 
e os termos da Lei Federal n. 4320, de 1964, mediante a utilização de recursos 
provenientes de: 

a) anulação parcial ou total de dotações; 
b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício 

anterior, efetivamente apurados em balanço; e. 

c)  excesso de arrecadação.  
 II - O Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a 
abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % de sua despesa total fixada, 
compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir 
insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como 
recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo. 
 
 § 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput não abrangem as 
programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais. 
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 § 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado 
como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir 
do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente. 
  
 § 3º O contador legalmente habilitado, a realizar as alterações necessárias nos 
desdobramentos dos elementos da despesa, nas respectivas rubricas do Grupo de 
Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de 
recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo, tornando 
sem efeito, neste caso, o previsto na Lei 4311 de 29/09/2006, em seu Art. 4º, Parágrafo 
Único. 

 
Art. 8º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito 

suplementar se destinar a atender: 
I. insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 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 financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e 
convênios. 

IV. despesas financiadas com a utilização de recursos provenientes do 
excesso de arrecadação ou incorporação de superávit disponível do exercício anterior. 

   
CAPITULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou 
operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados. 

 
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por 

antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro 
do Município, observando os preceitos legais aplicáveis à matéria. 

 
Art. 11.  As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão 

disponíveis até o dia 20 de cada mês. 
 
Art. 12. O Prefeito, 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 resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

   
Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o 

montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previsto nos 
demonstrativos referidos nos incisos I, II, III do art. 2º da Lei Municipal n.º 7.117, de 17 
de outubro de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2019, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo. 

 
Art. 14. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições 

das naturezas de receitas e despesas orçamentárias, visando adequá-los às alterações 
que venham a ser definidas pela  Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). 
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Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 09 de novembro de 2018. 

 

 
 
 

           Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e  Recursos Humanos 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

   Visto da Contabilidade 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES 
E DA RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 

(Art. 2º da Lei nº 4320/64-Inciso III, §1º). 
 
1110.00.00.00 - IMPOSTOS 
 
1112.02.00.00 - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 
Lei Federal nº 5.172 de 25.10.1966 

Lei Municipal nº 4.228 de 12.05.2006 

Lei Municipal nº 7.016 de 27.12.2017 

Lei Municipal nº 7.064 de 22.05.2018 

Lei Municipal nº 7.090 de 24.07.2018 

 
1112.08.00.00 - ITBI (Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis) 
Lei Municipal nº 4.228 de 12.05.2006 

Lei Municipal nº 7.016 de 27.12.2017 

 
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
Lei Federal nº 5.172 de 25.10.1966 
Lei Municipal nº 4.228 de 12.05.2006 

Lei Municipal nº 7.016 de 27.12.2017 

 
 
1120.00.00.00 - TAXAS 
 
1121.00.00.00- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 
Lei Municipal nº 3.297 de 28.12.1999 

Lei Municipal nº 3.538 de 09.05.2002 

Lei Municipal nº 4.228 de 12.05.2006 

Lei Municipal nº 6.458 de 24.12.2014 

Lei Municipal nº 7.016 de 27.12.2017 

Lei Municipal nº 7.097 de 31.07.2018 

 
1122.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Lei Municipal nº 3.394 de 23.01.2001 
Lei Municipal nº 3.444 de 29.06.2001 

Lei Municipal nº 4.228 de 12.05.2006 

Lei Municipal nº 6.458 de 24.12.2014 

Lei Municipal nº 6.609 de 18.08.2015 

Lei Municipal nº 7.016 de 27.12.2017 

 
1130.00.00.00 - CONTRIBUÇÃO DE MELHORIA 
Lei Municipal nº 3.638 de 24.12.2002 

Lei Municipal nº 4.228 de 12.05.2006 

Lei Municipal nº 4.545 de 12.12.2007 

Lei Municipal nº 7.016 de 27.12.2017 
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Estrela, 09 de novembro de 2018. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 105-02/2018 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

É com satisfação que saudamos Vossas Excelências e, ao 
mesmo tempo, encaminhamos Mensagem Justificativa ao Projeto de Lei que estima a 
receita e fixa a despesa para o exercício de 2019, bem como, seus respectivos anexos. 

Para o ano de 2019, a receita prevista é de R$ 
125.200.000,00 (cento e vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), sendo formulada 
dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade 
monetária vigente no país e as características e peculiaridades locais. 

Quanto à previsão da receita, a expectativa se baseia nas 
seguintes justificativas: 

III. A Receita de impostos, taxas e contribuição de 
melhoria, composta de impostos, taxas e contribuição de melhoria, representa 16,60% 
do total estimado, ficando dentro do limites da capacidade tributária de arrecadação; 

IV. A Receita de Contribuições atinge 2,70% do total 
estimado, sendo esta composta de valores retidos dos servidores estatutários para o 
Fundo de previdência Próprio do Município, assim como o valor dos encargos patronais 
do RPPS.  

V. A Receita Patrimonial atinge 5,48% do total 
estimado, sendo decorrente na sua totalidade, da rentabilidade de aplicações 
financeiras alcançadas dentro do próprio exercício; 

VI. A Receita de Serviços representa 0,52% da 
estimativa total, refletindo, em grande parte, o atendimento através de Fundos, como da 
Telefonia, Agricultura e Meio Ambiente; 

VII. As Transferências Correntes representam um 
índice de 74,39% do total da proposta orçamentária e constituem-se na base principal 
de fontes de receita do orçamento. Esse total é representado por dois valores principais: 
o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços), acrescido de outros tributos de menor valor arrecadados 
pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como, as transferências 
voluntárias para a manutenção dos serviços de educação, saúde e assistência social; 

VIII. Outras Receitas Correntes representam 2,00% do 
total da receita, compondo-se, especialmente, de outras receitas diversas, as quais a 
Administração pretende aumentar o índice, através da cobrança da dívida ativa; 

IX. As Receitas de Capital alcançam 0,13% do total 
estimado e se constituem dos valores decorrentes de alienação de bens e amortização 
de empréstimos;  

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na 
política econômico-financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona 
as despesas por secretaria, na seguinte ordem: 

01. Educação R$ 29.061.025,00 
02. Saúde  R$ 31.350.440,00 
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03. Obras Públicas R$   8.685.000,00 
04. Administração R$ 23.090.000,00 
05. Fazenda R$   7.225.000,00 
06. Agricultura  R$   3.248.000,00 
07. Meio Ambiente R$   4.140.000,00 
08. Planejamento e Des. Econômico R$   3.829.920,00 
09. Legislativo R$   2.900.000,00 
10. Gabinete do Prefeito R$   4.178.000,00 
11. Esporte e Lazer R$   1.493.715,00 
12. Cultura e Turismo 
13. Des. Social, Trab e Hab. 

R$   1.580.000,00 
R$   4.454.900,00 
 

1) A Educação tem a sua despesa centrada especialmente 
nos seguintes itens: 

MDE R$   7.481.025,00  
FUNDEB R$ 18.250.000,00 

2) Os recursos alocados na área da Saúde destinam-se 
especialmente à manutenção dos serviços básicos que se constituem no atendimento e 
plantão médico, distribuição de medicamentos, complementação aos Programas de 
ESF e CAPS, exames laboratoriais e convênios, assistência hospitalar e ambulatorial 
através de repasses ao hospital local, repasse ao CONSISA para a manutenção do 
SAMU/Salvar Vidas e outras instituições que prestam serviços não oferecidos no 
Município. 

3) Na área das Obras Públicas, os recursos destinam-se à 
manutenção da iluminação pública, das vias urbanas, parque de máquinas, do britador, 
pavimentação e reforma de vias urbanas e rurais dentre outras atividades afins. 

4) A Secretaria da Fazenda contempla as despesas com 
sentenças judiciais e, principalmente, a dívida fundada, além das atividades inerentes 
ao seu funcionamento. 

5) A Administração refere-se principalmente à manutenção 
da sede administrativa da Prefeitura, incluindo Fundo Municipal de Previdência, boa 
parte da folha de pagamento, dentre outras atividades. 

6) A Agricultura tem recursos alocados para o 
desenvolvimento de ações que visem ao incremento da produção da área rural, através 
de incentivos pela prestação de serviços veterinários, hora-máquina, inseminação 
artificial, implementação de programas de troca de sementes, dentre outros, assim 
como o serviço de telefonia rural e o Fundo do Desenvolvimento Rural. 

7) No segmento do Meio Ambiente, estão provisionados 
recursos para manutenção da proteção e educação ambiental, manutenção da Usina de 
Lixo, Saneamento básico e demais ações variadas. 

8) Na esfera legislativa, os recursos referem-se à 
manutenção da estrutura da Câmara de Vereadores, atendendo os servidores e 
vereadores, assim como todas as instalações da sede. 

9) Os valores disponibilizados no Gabinete referem-se a 
despesas de manutenção dos serviços alocados nesta unidade orçamentária, assim 
como os diversos conselhos municipais, o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo 
de Reequipamento dos Bombeiros, o Fundo Municipal de Segurança Pública e o Fundo 
Municipal da Defesa Civil. 

10) No tocante ao Desporto e Lazer, as ações estarão 
voltadas à prática de atividades esportivas e de lazer, as quais serão disponibilizadas à 
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comunidade através de programação variada, bem como a continuidade dos trabalhos 
que estão sendo realizados, bem como novas obras de construção de parque e praças. 

11) Planejamento e Desenvolvimento Econômico, tem os 
recursos destinadas à manutenção da secretaria, bem como desenvolvendo atividades 
específicas, como a implementação de ações visando o crescimento e desenvolvimento 
urbano, através de incentivos às indústrias, comércio e prestadores de serviços, assim 
como departamento de trânsito. 

12) Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação tem os 
recursos destinados a assistência social, a programa de geração do trabalho e renda, 
assim como programa de habitação. 

13) Cultura e Turismo, tem seus recursos destinados aos 
programas de incentivo ao turismo e a cultura do Município. 

Ademais, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, 
foi consignado no orçamento previsão de Reserva de Contingência no valor de R$ 
170.000,00 (cento e setenta mil reais) prevista na Secretaria da Fazenda, para atender 
eventuais riscos fiscais, conforme determina a legislação. 

A política econômico-financeira do Município, expressada 
na proposta orçamentária, é melhorar sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom 
atendimento às necessidades dos munícipes, nas diversas áreas de atuação do Poder 
Público. 

Esta infra-estrutura, implica em investimentos e elevados 
custos de manutenção, que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa da 
concretização da receita prevista, de maneira que, devido aos recursos escassos, as 
diretrizes traçadas priorizam os setores de Educação, Saúde, a conclusão de obras 
iniciadas e manutenção das atividades administrativas nas diversas secretarias. 

Informamos que o Município de Estrela possui, atualmente, 
parcelamento com o RPPS, Operação de Crédito com a Caixa/RS PIMES, operação de 
crédito com Banco do Brasil e PAC 2. A previsão anual de pagamento para 2019 é do 
principal de R$ 1.240.000,00, os encargos e juros de R$ 1.164.000,00, valores estes, 
previstos no orçamento, na Secretaria da Fazenda. Este valor representa 1,92% da 
receita total orçada do Município para 2019, valores estes previstos no orçamento em 
anexo. 

Assim, através dos esclarecimentos ora prestados, 
demonstra-se o cumprimento às metas e prioridades nas quais a Administração 
Municipal focou suas atividades para o exercício vindouro, visando, especialmente, o 
atendimento às demandas da população nos diversos segmentos que a municipalidade 
atua diretamente ou através de convênios com outros entes. Salientamos que as ações 
previstas na LDO estão sendo atendidas nesta proposta orçamentária. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 

Ex.mo Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


