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LEI  Nº 892 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE FLORESTAL PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2013. 

 
 
 
 

Título I 
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Florestal para o 
exercício financeiro de 2013, compreendendo: 
I - o orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos, fundos e 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta,  
II - orçamento da Seguridade Social que compreende as entidades destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social; 
 

 
 
 

 Título II 
Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

Capítulo I 
Da Estimativa da Receita 

 
  Art. 1º - A Receita consolidada do Município de Florestal 

para o exercício Financeiro de 2013, é estimada em R$16.203.188,62 (dezesseis 
milhões, duzentos e três mil,  cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois 
centavos), deduzindo-se aqui as Receita Retificadoras (Receitas provenientes do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do 
Magistério – FUNDEB - referente dedução das Transferências 
Intergovernamentais), e ainda, a Receita Estimada para o FPMF Fundo de 
Previdência do Município de Florestal, e será realizada mediante a arrecadação 
dos tributos, Contribuições, rendas e outras receitas correntes e de capital, na 
forma da legislação em vigor e das especificações constantes da Lei 4.320/64, com 
o seguinte desdobramento: 
 

 
 
 
 

 



RECEITAS CORRENTES 
 

Receita Tributaria  826.845.23 
Receita de Contribuições  454.913.12 
Receita Patrimonial   545.547.46 
Transferências Correntes   15.210.041.07 
Outras Receitas Correntes   179.000.00 
Deduções Receitas Retificadoras  (1.780.065.55) 
RECEITAS DE CAPITAL  516.907.29 

Receitas Correntes Intra-  250.000.00 
TOTAL DA RECEITA 16.203.188.62 

 
Art. 2º - A despesa do Município de Florestal, é fixada para o 

exercício de 2013, no  montante de em R$ R$16.203.188,62 (dezesseis milhões, 
duzentos e três mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos ), 
incluindo-se nesta, a Despesa Fixada para o FPMF -Fundo de Previdência do 
Município de Florestal - apresentando este um Superávit Orçamentário de R$ 
2.652.097.32 (Dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil,  noventa e sete 
reais e trinta e dois centavos), e será realizada segundo a discriminação dos 
quadros -  Programas de Trabalho e Natureza da Despesa -, que apresentam os 
seguintes desdobramentos: 

 
  

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO 
 

 
01 – Legislativa 900.000.00 
04 – Administração  1.598.250.00 
08 – Assistência Social  859.425.00 
09 - Previdência Social 1.390.000.00 
10 – Saúde  2.873.586.92 
12 – Educação  4.302.425.79 
13 – Cultura 148.250.00 
15 – Urbanismo 1.824.896.76 
17 – Saneamento  107.500.00 
18 – Gestão Ambiental 17.500.00 
20 – Agricultura 153.375.00 
25– Energia 377.413.12 
26 – Transporte  1.342.566.03 
27 – Desporto e Lazer 161.750.00 
28 – Encargos Especiais 131.250.00 
99 – Reserva de Contingência 15.000.00 

 
02 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 

 



Despesas Correntes  

13.034.184.01 

Despesas de Capital 

3.154.004.61 

Reserva de Contingência 

15.000.00 

TOTAL DA DESPESA 16.203.188.62 
TOTAL 16.203.188.62 

 
Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, 

autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
a: 

I - proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares 
aos Orçamentos da Administração Direta, Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias, 
até o limite de 40% (Quarenta por Cento) do total da despesa fixada no orçamento-
programa, na forma do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320/64 e artigo 14 Parágrafo 
Único da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2013. 

 
Parágrafo único. Independente da autorização percentual 

contida no caput deste artigo fica, dentro do mesmo Projeto e/ou Atividade, 
autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias através de Decreto 
Executivo, de um Identificador de Uso, de um Grupo e de  uma Especificação de 
Fonte de Recurso para a outra, também podendo criar, se necessário fontes de 
recurso dentro de cada projeto ou atividade, e ainda a utilização de 100% (cem por 
cento) decorrente do excesso de arrecadação apurada. 

II - efetuar a abertura de Créditos Adicionais Suplementares 
especiais e extraordinários nos orçamentos das administrações direta e indireta, 
automaticamente, utilizando como anulação os saldos dos Créditos Adicionais 
Suplementares especiais e extraordinários abertos nos últimos quatro meses do 
exercício anterior, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 167 da Constituição 
Federal e artigo 45 da Lei nº. 4.320/64. 

III - efetuar remanejamentos de dotações orçamentárias, de 
um órgão ou de uma unidade orçamentária para outra, tanto no Orçamento da 
Administração Direta quanto da Administração Indireta o Grupo de Natureza de 
Despesa esteja classificado como Pessoal e Encargos Sociais, devidamente 
desdobrados em seus respectivos Elementos de Despesa, através de Decreto do 
Poder Executivo. 

IV - efetuar transposições de dotações de uma atividade para 
outra, de um órgão para outro ou de uma unidade orçamentária para a outra. 

V - realizar operações de crédito, por antecipação da receita, 
para atender à insuficiência de caixa, em qualquer mês do exercício, com a 
finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município de acordo 
com a legislação em vigor. 

VI – Utilizar reserva de Contingência destinada ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, 
conforme estabelecido na lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 



   Art. 4º - O limite autorizado no art. 3º - Inciso I, não será onerado 
quando o crédito suplementar se destinar a atender:  
   I - insuficiência de dotações do grupo de natureza de despesa - 
Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação 
de despesas consignadas no 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 - incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de 

dezembro de 2012, e o excesso de arrecadação em bases constantes, inclusive de 
recursos vinculados aos fundos especiais e do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério – FUNDEF, das 
transferências constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, quando 
se configurar receita do exercício superior às previsões de despesa fixadas nesta lei; 

V - realocar dotações dentro do mesmo grupo de natureza de 
despesa por projeto, atividade ou operação especial. 

 
Art. 5o - Esta Lei entra em vigor no dia 1o de janeiro de 2013. 

 
 

Florestal, 28 de novembro de 2012. 
 
 

 
 

Derci Alves Ribeiro Filho 
Prefeito Municipal 

 
 


