
03 de Dezembro de 2019

RESOLUÇÃO n° 001, de 29 de novembro de 2019.

Estima a receita e fixa a despesa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - CI-
VALERG para o exercício de 2020.

A Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - CIVALERG, re-
alizada no dia 23 de setembro de 2019, aprovou e eu, Presidente do CIVALERG, publico o 
Orçamento Anual para o exercício de 2020, nos termos da presente Resolução.

Art. 1º - Esta Peça orçamentária estima a receita e fixa a despesa do Consórcio Intermunici-
pal do Vale do Rio Gavião - CIVALERG para o exercício econômico-financeiro de 2020.

CAPÍTULO I SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA PÚBLICA
Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vi-

gente é estimada em R$ 4.600.000,00 (Quatro milhões e seiscentos mil reais).
Art. 3º - As Receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recur-

sos, conforme o disposto abaixo:

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL 4.600.000

2.800.000

1.800.000,

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências Correntes

Receitas Patrimonial

Transferências de Capital

TOTAL

Dedução Compensação – Receitas Correntes

Receita de Serviços 5.000,00

2.800.000,00

53.000,00

(1.000,00)

4.600.000,00

1.800.000,00

1.733.000,00

2.800.000,00

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da 
Resolução em vigor, de acordo com o desdobramento abaixo:

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em 
R$ 4.600.000,00 (Quatro milhões e Seiscentos mil reais), conforme o desdobramento a seguir, 
por categoria e grupo:

DESPESAS CORRENTES

TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

Pessoal e Encargos Sociais

Investimentos

Outros Despesas Correntes 2.510.000,00

4.600.000,00

1.409.000,00

681.000,00

3.919.000,00

681.000,00

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por Função, está definida na forma abaixo :

Administração

Organização Agrária

Saneamento

Urbanismo

Transporte

TOTAL

Gestão Ambiental

Habitação 355.000,00

476.000,00

151.000,00

276.000,00

4.600.000,00

1.442.000,00

187.000,00

188.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º - Fica o Presidente do Consórcio autorizado a remanejar dotações orçamentárias de 
uma Categoria Econômica/Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outra, 
dentro de cada Unidade Orçamentária, Projeto, Atividade ou Operações Especiais, através de 
resolução.

Art. 8º - O Presidente do consórcio está autorizado, nos termos do artigo 43º da Lei Federal 
4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) da Re-
ceita Estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos:

I – O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
II – A anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
III – O superávit financeiro do exercício anterior;

Art. 9º - Fica o Presidente do Consórcio autorizado a utilizar o Excesso de Arrecadação do 
exercício para suplementação de dotações orçamentárias insuficientes, através de Resolução.

Art. 10º - Fica o Presidente do Consórcio autorizado a utilizar o Superávit Financeiro do exercí-
cio anterior para suplementação de dotações orçamentárias insuficientes, através de Resolução.

CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o 

seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais 
suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, através de Resolução.

Art. 12º - As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos 
e outras receitas de realização extraordinária só serão executada ou utilizadas de alguma forma, 
se estiver assegurando o seu ingresso.

Art. 13º - Durante o exercício de 2020 o CIVALERG poderá realizar Operações de Crédito 
para financiamento de programas priorizados nesta Resolução, de acordo com os limites estabe-
lecidos na capacidade de endividamento do Consórcio.

Art. 14º - Fica o CIVALERG autorizado a firmar convênio com os Governos Federal, Estadual 
e Municipal.

Art. 15º - Fica o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - CIVALERG autorizado a 
tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou 
regimental de seus órgãos, adaptar o orçamento aprovado pela presente resolução à modificação 
administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho e Ele-
mentos de Despesa necessários à redistribuição dos saldos de dotações, observando o equilíbrio 
orçamentário.

Art. 16º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário, 
sendo que seus efeitos serão produzindos a partir de 01 de janeiro de 2020.

Tremedal, 29 de novembro de 2019.

 

 

 
SEÇÃO II 

DA FIXAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA 

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da   Receita Orçamentária, é fixada em 
R$ 4.600.000,00 (Quatro milhões e Seiscentos mil reais), conforme o desdobramento a 
seguir, por categoria e grupo: 

 
 

DESPESAS CORRENTES 3.919.000,00 
Pessoal e Encargos Sociais 1.409.000,00 
Outros Despesas Correntes 2.510.000,00 
DESPESAS DE CAPITAL 681.000,00 
Investimentos 681.000,00 
TOTAL 4.600.000,00 

 
 

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por Função, está definida na forma abaixo : 
 

Administração 1.442.000,00 
Urbanismo 151.000,00 
Habitação 355.000,00 
Saneamento 187.000,00 
Gestão Ambiental 276.000,00 
Organização Agrária 476.000,00 
Transporte 188.000,00 
TOTAL 4.600.000,00 

 
SEÇÃO III 

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
 
 
Art. 7º - Fica o Presidente do Consórcio autorizado a remanejar dotações orçamentárias de 
uma Categoria Econômica/Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para 
outra, dentro de cada Unidade Orçamentária, Projeto, Atividade ou Operações Especiais, 
através de resolução. 

Art. 8º - O Presidente do consórcio está autorizado, nos termos do artigo 43º da Lei Federal 
4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) da 
Receita Estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos: 

I – O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a 
tendência do exercício; 

II – A anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não 
comprometidas; 

III – O superávit financeiro do exercício anterior; 

 

 

Art. 9º - Fica o Presidente do Consórcio autorizado a utilizar o Excesso de Arrecadação do 
exercício para suplementação de dotações orçamentárias insuficientes, através de 
Resolução. 

Art. 10º - Fica o Presidente do Consórcio autorizado a utilizar o Superávit Financeiro do 
exercício anterior para suplementação de dotações orçamentárias insuficientes, através de 
Resolução. 
 
 

CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 11º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o 
seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos 
adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, através de 
Resolução. 
 
Art. 12º - As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de 
créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executada ou utilizadas de 
alguma forma, se estiver assegurando o seu ingresso. 

Art. 13º - Durante o exercício de 2020 o CIVALERG poderá realizar Operações de 
Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Resolução, de acordo com os 
limites estabelecidos na capacidade de endividamento do Consórcio. 

Art. 14º - Fica o CIVALERG autorizado a firmar convênio com os Governos Federal, Estadual 
e Municipal. 

Art. 15º - Fica o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - CIVALERG autorizado a 
tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, 
legal ou regimental de seus órgãos, adaptar o orçamento aprovado pela presente 
resolução à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, 
Programas de Trabalho e Elementos de Despesa necessários à redistribuição dos saldos de 
dotações, observando o equilíbrio orçamentário. 

Art. 16º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário, 
sendo que seus efeitos serão produzindos a partir de 01 de janeiro de 2020. 
 
 

Tremedal, 29 de novembro de 2019. 
 
 

 
 
 


