
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 154, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Altera a Lei Municipal nº 4.758, de 13 de 
setembro de 2018, Lei das Diretrizes 
Orçamentárias 2019 (LDO 2019).”

O PREFEITO MUNICIPAL, de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das 
atribuições legais que me confere a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a 
seguinte:

     L E I

Art.1º  No artigo 12 da referida lei, onde lê-se:  “O Poder Legislativo do 
Município terá como limite de despesas em 2019, para efeito de elaboração de sua 
respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% sobre a receita 
tributária e de transferências tributárias do Município arrecadadas em 2018, nos termos 
do art. 29-A da Constituição da República”;

Leia-se:

“O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2019, 
para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do 
percentual de 6,86 % sobre a receita tributária e de transferências tributárias do 
Município arrecadadas em 2018, nos termos do art. 29-A da Constituição da 
República”;

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.                                 

         

                                                    Eldorado do Sul, 25 de novembro de 2019.

                                                                              Ernani de Freitas Gonçalves,
                                                                           Prefeito Municipal.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

Rodrigo Avila da Silveira
Secretário de Administração          Publicada em ___/___/___



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
                         

  
Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara de Vereadores, para 

apreciação dos nobres Edis, o Projeto de Lei nº 154 de 25 de novembro de 2019, que:   
“Altera a Lei Municipal nº 4.758, de 13 de setembro de 2018, Lei das Diretrizes 
Orçamentárias 2019 (LDO 2019).”

O presente projeto de lei tem a finalidade de alterar o índice da proposta 
orçamentária 2019 da Câmara de Vereadores de 7%  para  6,86%. O valor atualizado do 
orçamento do Poder Legislativo é de R$ 6.211.707,39. Com a referida alteração o 
orçamento do  respectivo  Poder passará a ser R$ 6.087.473,24. A diferença de R$ 
124.234,15 será repassada para a atividade 2.042 – Promoção/Difusão de Eventos 
Culturais e Festivos, da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo.

Sendo assim e contando com a costumeira apreciação dos Nobres Edis, 
aguardamos manifestação dessa Egrégia Câmara Legislativa, com relação a este projeto 
de lei, enviando também nossas cordiais saudações.

                    Atenciosamente,

                                                                     Ernani de Freitas Gonçalves
                                                                      Prefeito Municipal

                                                                               


