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RESOLUÇÃO 10/2018 

Dispõe sobre as metas e diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 
2019.  

 
 

O presidente do Consórcio Público da Associação dos Municípios da 

Região Metropolitana de Porto Alegre - CM Granpal, no uso das de suas 

atribuições, conforme aprovação da Assembleia Geral do CM Granpal, 

considerando o disposto no artigo 6º da Resolução 7/2017 do CM GRRANPAL; 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. Ficam aprovadas as metas do Consórcio da Associação dos 

Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre para o exercício de 2019, 

com valor previsto de R$ 1.716.699,79, conforme detalhamento a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2º. O presidente do consórcio, durante a elaboração e execução 

do orçamento de 2019, poderá alterar as metas definidas nesta resolução, 

aumentando e/ou diminuindo, incluindo e/ou excluindo ações e seus quantitativos 

a fim de compatibilizar despesas orçadas com as receitas estimadas e/ou 

arrecadadas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o 

atendimento às necessidades do consórcio, conforme disposto no artigo 4º da Lei 

Complementar 101/2000. 
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Art. 3°. O orçamento do CM GRANPAL, para o exercício de 2019, 

evidenciará as receitas pela classificação econômica, pela fonte, pela rubrica, 

pela alínea e, finalmente, pela subalínea e as despesas poderão ter a seguinte 

classificação: 

I – órgão; 

II – unidade orçamentária; 

III – função; 

IV – subfunção; 

V – programa; 

VI – projeto, atividade ou operação especial; 

VII – categoria econômica; 

VIII – grupo de despesa; 

IX – modalidade de aplicação; 

X – fonte de recurso. 

Parágrafo único. A proposta orçamentária para o exercício de 2019 

evidenciará as receitas e despesas na forma dos seguintes anexos: 

I – demonstrativo da receita e da despesa, segundo as categorias 

econômicas; 

II – resumo geral da despesa. 

 

Art. 4º. O orçamento para o exercício de 2019 contemplará recursos 

para reserva de contingência, até o limite de 5% da receita corrente líquida 

prevista, destinados a atender os passivos contingentes, os riscos e eventos 

fiscais, dentre outros imprevistos não previsíveis. 

Parágrafo único. Os recursos da reserva de contingência destinados 

aos riscos fiscais, caso não se concretizem até o dia doze de dezembro de 2019, 

poderão ser utilizados, por ato do presidente do consórcio, para abertura de 

créditos adicionais suplementares de dotações com insuficiência de saldo. 

 

Art. 5º. Para efeito do disposto no §3º do artigo 16 da Lei 

Complementar 101/2000, serão consideradas despesas irrelevantes aquelas 
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decorrentes de ação nova, cujo impacto orçamentário-financeiro no exercício não 

exceda o valor da dispensa de licitação. 

 

Art. 6º. A lei orçamentária para o exercício de 2019 contemplará 

autorização para abertura de créditos adicionais.  

§1º. Os recursos oriundos de convênios, contratos ou vinculados a 

qualquer título não previsto no orçamento da receita ou seu excesso poderão ser 

utilizados como fontes de recursos para abertura de crédito adicional suplementar 

ou especial, por ato do presidente do consórcio. 

§2º. A inclusão e/ou alteração da estrutura da categoria econômica, em 

especial do elemento de despesa e da fonte de recurso nos respectivos projetos e 

atividades, será feita por ato do presidente do consórcio, alterando o quadro de 

detalhamento de despesa (QDD), aprovado por resolução. 

§3º. A resolução que aprova o orçamento para o exercício de 2019 

conterá autorização para que o presidente do consórcio possa remanejar 

dotações orçamentárias. 

 

Art. 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as demais disposições em contrário. 

 

Porto Alegre, 18 de outubro de 2018. 

 

ANDRÉ PACHECO 
Presidente do Consórcio Público da Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Porto Alegre - CM Granpal 
 
 
 

Registre-se e publique-se. 

 

Éderson Machado dos Santos 
Diretor Executivo do CM Granpal 


