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LEt No. 631t2017 Caracaraí, 12 de dezembro de 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICIPIO DE

CARACARAI PARA O EXERCICIO

FINANCEIRO DE 2018

A PREFEITA DO MUNIGíPIO DE CARAGARAÍ.RR, MARIA DO
PERPETUO SOCORRO DE LIMA GUERRA AZEVEDO no uso de suas atribuiçÕes
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei
Municipal:

Art. 1o - O Orçamento do Município de Caracarai para o Exercício Financeiro de

2018, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R$

84.652.269,00 (Oitenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mit,

duzentos e sessenta e nove reais).

Art.20 - As receitas decorrentes de arrecadação de tributos, contribuições e de

outras receitas correntes e de capital, inclusive transferências feitas pela União e pelo

Estado de Roraima, previstas na legislação vigente, são estimadas com o seguinte

desdobramento:

coMPostÇÃo DA RECETTA

Praça do Centro Cívico, s/n - Centro - Caracaraí - Roraima

coDrGo ITEM VALOR
1 Receitas Correntes 87.630.347,40

lmposto, Taxas e Contribuiçôes de Melhoria 3.369.579,40
Contribuiçôes 1.490,00
Receita Patrimonial 198.968,00
Receita de Serviços 23.965.00
Transferencia Correntes 84.036.346,00
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da Receita Corrente
2.978.078

s da Receita

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Art. 30 - A Despesa do Poder Legislativo' discriminada pelos anexos integrantes

milhão, centro e setenta e quatro mil'
desta Lei, é fixada em R$ 1'174'022,00 (Hum

vinte e dois reais), em obediência Art' 2 o da

1410212000.

Emenda Constitucional n'o 2512000, de

Art.40-ADespesadoPoderExecutivo,tambémdiscriminadapelosanexos

integrantes desta Lei, é fixada em R$ 83.478.247,00 (oitenta e três milhÕes'

quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais)'

Art. 50 - A DesPesa total,

milhões, seiscentos e cinquenta

fixada segundo a discriminação

desdobramento:

no valor de R$ 84.652.269,00 (Oitenta e quatro

e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais) e

constante do anexo ll, conforme o seguinte

1.174.022,00

3.980.473
Assistência Social

19.189.044,00
Ed
Cultura
Urbanismo
Saneamento
Gestão Ambiental

ricultura
Enerqia 1.763.141,00
f rans

rto e Lazer
Reserva de Contigência

84.652.269,00TOTAL
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GABINETE DA PREFEITA

40.811.7
43.745.507,00

as de Capital
Réserva de Cont

Art.60-FicaoPoderExecutivoMunicipal,respeitadas

constitucionaisenostermosdaLeino4'320/64'autorizadoa

suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do

nestaLei,medianteautilizaçãoderecursosprovenientesde:

as demais PrescriçÕes

abrir créditos adicionais

total da desPesa fixada

recursos, Para dotações

Lei Federal no 4.320, de 17

de novos convênios,

I - anulação parcial ou total de dotaçÕes;

, _ incorporação de superávit e/ou sardo financeiro apurado em baranço patrimonial do

exercicio anterior, de acordo com oS saldos verificados em cada fonte de recurso;

lll - excesso de arrecadação;

lV operaçÕes de crédito, como fonte específica de

autorizadas por lei, nos termos do art' 43' § 1o' inciso lV' da

de março de 1964;

V - reserva de contingência; e

vl - será permitido o remanejamento das dotaçÕes de pessoal e seus encargos'

visando melhor adequação da folha de pagamento do Plano de Carreira e Vencimentos

e à Estrutura Administrativa, bem como eventuais movimentações de pessoal, na forma

prevista no artigo 66, parágrafo único' da Lei 4'320164''

Vlll_aaberturadedotaçõesorçamentáriasparacelebração

doações/acordos,ajustes,outrastransferênciasecongêneres.
parágrafo unico - As fontes de recursos, as modalidades de aplicação, os grupos de

natureza de despesa e oS identificadores de uso' aprovados nesta Lei e em SeuS

créditos adicionais, poderão ser alterados, incluídos ou excluídos justificadamente'
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Art. 70 - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito

se destinar a atender:

I - insuficiência de dotação para pagamento de pessoal e encargos sociais' inclusive

inativos e Pensionistas;

ll - pagamento de despesas decorrentes de precatorios judiciais, amortização e juros

da dívida e despesas de exercícios anteriores;

Ill - despesas financiadas com recursos de operações de crédito, convênios' doaçÕes

e outros congêneres;

lV - insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em

programas de Trabalho das funçÕes saúde, Assistência, Previdência e nos

relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e ao FUNDEB;

V - incorporação dos saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2017 ' e o

excesso de arrecadação de recursos vinculados a Fundos Especiais e FUNDEB'

quando se configurar receita do exercício, superior às previsÕes de despesas fixadas

nesta Lei.

Art. 80 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação"

Art. 90 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário'

Gabinete da Prefeita do Município de Caracaraí-RR, 12 de dezembro de 2017 ' "

MAR.A Do pERpETUo ffio DE L.MA GUERRA AZEVED.

Prefeita MuniciPal
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