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Orça a receita e fixa a despesa do Município para 

o exercício de 2020.  

 

 

FLAVIO RAUPP LIPERT, Prefeito de Três Cachoeiras, Estado do Rio Grande 

do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte Lei: 

 

Art.1º - A receita para o exercício de 2020 é orçada em R$ 33.356.970,00 (Trinta 

e três milhões trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e setenta reais), e será arrecadada de 

conformidade com a legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral: 

 

RECEITAS CORRENTES: 

Tributárias                                                       R$      5.025.900,00        

Contribuições                                              R$ 1.200.000,00  

Patrimonial R$ 212.570,00  

Serviços R$ 130.000,00 

Transferências Correntes R$ 28.664.500,00 

Outras Receitas Correntes R$ 43.000,00 

(-) Deduções das Receitas Correntes R$ 3.933.400,00 

 

RECEITAS DE CAPITAL 

Operações de Crédito R$ 2.000.000,00 

Amortização de Empréstimos R$ 4.500,00 

Outras Receitas de Capital R$ 9.900,00 

TOTAL GERAL DA RECEITA R$ 33.356.970,00 

 

Art.2º - A despesa para o exercício de 2019 é fixada em R$ 23.356.970,00 (Trinta 

e três milhões trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e setenta reais), e será realizada de 

conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas, que ficam fazendo parte 

integrante desta Lei. 

 

Art.3º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com os dispostos nos artigos 

7º, 42 e 43 da Lei Nº 4.320/64 e no Art.165, § 8º da Constituição Federal, a: 

I – Abrir crédito suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou 

transferências de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o 

limite recebido; 

II – Abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo 

projeto, atividade ou Operação Especial, existindo os elementos de despesa nas respectivas 

Atividades, Projetos ou Operação Especial, até o limite da dotação. O mesmo procedimento se 

aplica ao remanejamento de Recurso Vinculado dentro do mesmo Órgão; 

III – Abrir crédito suplementar com saldo de recursos vinculados não utilizados no 

exercício passado, até o limite do saldo bancário livre; 

IV – Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 05% (cinco 

por cento) da despesa total autorizada; 
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 V – Abrir crédito suplementar a conta Reserva de Contingência para dar 

atendimento a LDO. 

      

Art.4º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. 

 

 

Gabinete do Prefeito, Três Cachoeiras, 15 de Outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


