
LEI Nº 615, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2004. 
 

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 
Exercício Financeiro de 2005. 
 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1° Fica estimada a receita em R$ 4.744.428,75 (quatro milhões e setecentos e quarenta 
e quatro mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) e deste valor há uma 
dedução para formação do FUNDEF de R$ 323.428,75 (trezentos e vinte e três mil e quatrocentos 
e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), resultando como total da receita líquida R$ 
4.421.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e vinte e um mil reais), cujo valor fixa a despesa, para 
o exercício financeiro de 2005.  

Art. 2° A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes 
de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes 
nos anexos integrantes da lei, com o seguinte desdobramento: 

Receitas Correntes 
1100 – Receita Tributária ............................................................................. R$    168.050,00 
1300 – Receita Patrimonial..........................................................................  R$      99.117,96 
1600 – Receita de Serviços..........................................................................  R$      82.300,00 
1700 – Transferências Correntes..................................................................  R$ 4.318.271,48 
1900 – Outras Receitas Correntes...............................................................  R$       48.689,31 
Receitas de Capital 
2300 – Amortização de Empréstimos........................................................... R$      28.000,00 
Total da Receita Bruta................................................................................... R$ 4.744.428,00 
(-) Deduções para Formação do FUNDEF.................................................... R$    323.428,75 
Total da Receita Líquida............................................................................... R$ 4.421.000,00 
Art. 3° A despesa da administração será autorizada obedecendo a classificação institucional 

funcional programática, sendo dividida em: 
I – Despesa autorizada Poder Executivo....................................................... R$ 4.166.881,31 
II – Despesa autorizada Poder Legislativo ................................................... R$    254.118,69 
Total da despesa autorizada.......................................................................... R$ 4.421.000,00 
Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos Artigos 7°, 42 e 

43 da Lei n° 4.320/64, Artigo 165, § 8° da Constituição Federal e no Artigo 8° da Lei 
Complementar 101, a: 
 I – abrir crédito suplementar para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de 
receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido; 
 II – abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou 
atividade, existindo elementos de despesa nas respectivas atividades e projetos, até o limite da 
dotação; 
 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 15% (quinze por 
cento) da despesa total autorizada; 
 V – realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação de receita 
e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 17 de 
Dezembro de 2004. 
 
 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

JAMIR ROGÉRIO BEAZI 
Secretário Municipal da Fazenda 


