
PROJETO DE LEI Nº 046-04/2016 

 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A CEDER 

ONEROSAMENTE OS SERVIÇOS 

RELACIONADOS À FOLHA DE 

PAGAMENTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS E O USO 

DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA 

ATENDIMENTO A CLIENTES AO 

BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL, 

e dá outras providências. 

 

 

    IRINEU HORST, Prefeito Municipal de Colinas, RS, no uso 

de suas atribuições e de conformidade com a legislação vigente, encaminha e propõe ao 

Órgão Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

 

 

    Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder 

onerosamente os serviços relacionados à folha de pagamento dos servidores públicos 

municipais e o uso de espaços públicos para atendimento a clientes ao Banco do Estado do 

Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. 

 

 

    Art. 2º - As disposições estabelecidas nesta Lei aplicam-se 

somente no âmbito ao Poder Executivo Municipal. 

 

 

    Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

     GABINETE DO PREFEITO, 19 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 IRINEU HORST 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 046-04/2016 
 

     Sr. Presidente, 

     Srs. Vereadores: 

 

   Ao saudá-los cordialmente, estamos encaminhando o 

PROJETO DE LEI Nº 046-04/2016, sob a seguinte ementa: “AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER ONEROSAMENTE OS SERVIÇOS 

RELACIONADOS À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS E O USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO A 

CLIENTES AO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL, e 

dá outras providências”. 
 

     Trata-se de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a ceder onerosamente os serviços relacionados à folha de pagamento dos 

servidores públicos municipais e o uso de espaços públicos para atendimento a clientes ao 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL. 

O Banrisul, criado em 12 de setembro de 1928 e conforme 

estabelecido no art. 10º do seu estatuto social, tem como objeto social a prática de operações 

ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas (comercial, crédito 

imobiliário – 2ª e 8ª Regiões – e de crédito, financiamento e investimento, arrendamento 

mercantil e carteiras de desenvolvimento e de investimento) inclusive câmbio, de acordo com 

as disposições legais e regulamentares em vigor. 

    O Banrisul atua como agente financeiro do Estado, na forma do 

disposto no parágrafo 3º da Constituição Federal e art. 147 da Constituição Estadual. Em 

consequência, presta serviços bancários de processamento de pagamento de salários dos 

servidores. O Estado e o Banrisul possuem motivações patrimoniais e interesses convergentes 

na estabilidade do seu relacionamento institucional e consequente preservação do patrimônio 

Público. O serviço de pagamento de folha de servidores é um ativo valioso para ambas as 

partes. Considerando os recentes movimentos do setor público em outras esferas de Governo 

e as ações agressivas no mercado financeiro, evidenciadas pelo anúncio da venda da folha de 

pagamento de servidores públicos pela União, bem como por parte de vários Entes Públicos 

em outros Estados, mostra-se imperioso ao Estado do Rio Grande do Sul a adoção de medida 

protetiva ao BANRISUL, frente ao risco que a venda da folha de pagamento para outros 

bancos representa ao seu valor patrimonial e a sua capacidade de operação. 

Na expectativa da aprovação da matéria, subscrevemo-nos. 

Cordiais saudações, 

 

 

IRINEU HORST 

        Prefeito Municipal 

Exmo. Sr. Vereador 

GERSON LUIZ IMHOFF 

D.D. Presidente da Mesa 
Câmara Municipal de Vereadores 

COLINAS/RS 


