
 
 

RESOLUÇÃO Nº  7/2017 

 

Dispõe sobre os prazos de 
elaboração e de aprovação das 
normas orçamentárias do CM 
Granpal.  

 
 

O Presidente do Consórcio Público da Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Porto Alegre - CM Granpal, no uso das no uso de suas atribuições, 
conforme aprovação da Assembleia Geral do CM Granpal, 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.107/05, em 6 de abril de 2005, que dispôs 
sobre normas gerais para a contratação de consórcios públicos, e o Decreto Federal 
nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que a regulamentou, consolidando o regime 
jurídico dos consórcios públicos brasileiros, bem como o Estatuto do Consórcio;  
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/2000 e 
demais normas regulamentadoras, 

 
 
 

RESOLVE 

 

Art. 1º  A elaboração do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e 

dos orçamentos anuais e o acompanhamento físico-financeiro do plano plurianual e 

dos orçamentos anuais do Consórcio Público da Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Porto Alegre - CM Granpal, regem-se pelas disposições 

constitucionais, pela legislação federal e pelo disposto nesta Resolução. 

 

Art. 2º O plano plurianual estabelecerá as diretrizes, os objetivos e as 

metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas e projetos de duração continuada do CM Granpal. 

 

Art. 3º O plano plurianual compreenderá o período iniciado no exercício 

financeiro referente ao segundo ano do mandato dos Prefeitos/as dos Municípios 

consorciados do CM granpal e vigorará até o final do exercício financeiro do primeiro 

ano do mandato subseqüente.  

Parágrafo único. O plano plurianual poderá ser revisto, por Resolução, 

quando necessário. 

 



 
 

 

Art. 3º  A proposta de Plano Plurianual deve ser encaminhada pelo 

Conselho de Prefeitos até o dia 30 de junho do primeiro ano de seu mandato à 

apreciação da Assembleia Geral e por esta ser discutido e aprovado, mediante 

resolução, até 30 de agosto do mesmo ano. 

 

Art. 4º  No primeiro ano do mandato dos Prefeitos/as dos Municípios 

consorciados do CM Granpal, a proposta de diretrizes orçamentárias deve ser 

encaminhada pelo Conselho de Prefeitos à Assembleia Geral até 30 de agosto, e a 

partir do seu segundo ano de mandato deve ser encaminhada até 30 de junho de cada 

exercício. 

Art. 5° A Assembleia Geral deverá apreciar a proposta de diretrizes 

orçamentárias, mediante resolução, até 30 de setembro do primeiro ano do mandato 

dos Prefeitos/as dos Municípios consorciados do CM Granpal, e até 30 de outubro nos 

anos subsequentes. 

Art. 6º A proposta de diretrizes orçamentárias deverá:  

I - estabelecer as prioridades e metas a serem incluídas na proposta 

orçamentária;  

II - orientar a elaboração da Resolução orçamentária anual, em especial no 

que se refere a:  

a) nível de discriminação da receita e despesa bem como sua 

apresentação; 

b) autorização ao Presidente do CM Granpal para abertura de créditos 

suplementares e seus limites; 

c) critérios de atualização monetária das receitas e despesas.  

III – estabelecer a estrutura relativa das despesas por função, segundo a 

classificação funcional programática.  

IV - definir a política de pessoal, relativamente a aumento ou redução do 

quadro de pessoal, concessão de vantagens ou aumento real de remuneração. 

 

Art. 7º  Os orçamentos anuais devem ser compatibilizados com o plano 

plurianual e elaborados de conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias, 

obedecidos os princípios da contabilidade pública. 

 



 
 

Art. 8º  A proposta de orçamento anual deve ser encaminhada pelo 

Conselho de Prefeitos à Assembleia Geral até 30 de outubro e ser por esta discutida e 

aprovada, mediante Resolução, até 30 de novembro de cada ano. 

 

Art. 9 º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Porto Alegre, 10 de março de 2017. 

 

 

 

VILMAR BALLIN 
Presidente do Consórcio Público da Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Porto Alegre - CM Granpal 
 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

Cecilia de Andrade 
Diretora Executiva do CM Granpal 
 
 


