
 
 
 
 

PROJETO DE LEI N° 049-01 / 2017 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A    
EFETUAR ABERTURA DE CRÉDITO 
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 8.000,00 
(OITO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
       SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de Colinas, 
Estado do Rio Grande do Sul, 
         FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:: 
      
                       Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a abertura de Crédito 
Especial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) na seguinte classificação orçamentária:  
 
                       02 – GABINETE DO PREFEITO 
                      06.182.0023.2002 – Fundo Municipal de Defesa Civil 
                      3.3.3.50.41 – Contribuições (220).................................................. R$ 8.000,00 
  
                      Art. 2° - Para dar cobertura ao crédito referido no artigo anterior ficam 
indicados os seguintes recursos: 
 
                     09 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
                     99.999.9999.2999 – Reserva de Contingência 
                     3.9.9.99.99 – Reserva de Contingência (901)...................................R$ 8.000,00 

 
                    Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

 
 

                    GABINETE DO PREFEITO, 04 de setembro de 2017. 
 
    
     
 
 
       SANDRO RANIERI HERRMANN 
                           Prefeito Municipal 
 
 



 
 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 
PROJETO DE LEI Nº 049-01/2017 
            COLINAS, RS, 04 de setembro de 2017 
 
 
 Senhora Presidente, 
 Senhoras e Senhores Vereadores: 
 
 
 O anexo Projeto de Lei trata da abertura de um Crédito Especial para atender a um 
propósito de destinar um recurso mensal à Unidade do Corpo de Bombeiros Voluntários, 
sediada neste Município, mas que também atende a cidade de Imigrante. 
 Como não há no Orçamento Anual de 2017 previsão para encargos desta natureza, a 
legislação vigente nos possibilita a inclusão de rubrica, nos termos propostos. 
 Vossas Senhorias podem observar que não estamos reduzindo outras dotações, fato 
que poderia impactar em algum projeto previsto e/ou em execução, mas utilizamos a 
reserva de contingência que tem justamente esta finalidade que é o atendimento de 
situações imprevistas, que surgem dentro de um exercício financeiro sem que tivessem sido 
projetados ou planejados. 
 Acreditamos que, em se tratando dos Bombeiros Voluntários, a população sabe  
avaliar a importância e a extensão de suas atividades. E a entidade, por sua vez, enfrenta 
uma série de dificuldades financeiras para a manutenção da viatura e a aquisição de 
combustível e demais equipamentos. 
 A permanência em atividades da Unidade Voluntária dos Bombeiros depende desta 
parceria que, pelo sabido, também está sendo buscada no município vizinho. E em ambos 
os casos, são promovidos os procedimentos de “Chamamento Público”, que é uma 
modalidade de licitação através da qual a entidade requerente terá que cumprir e atender a 
vários requisitos para a sua habilitação. 
 O repasse, em recursos financeiros, será de R$ 2.000,00 mensais para aplicação, 
especialmente, na manutenção das condições de trabalho na defesa das pessoas e de seu 
patrimônio. 
 Na expectativa de uma breve análise e decisão desta matéria, reafirmamos protestos 
de elevada consideração e apreço. 
 
 Respeitosamente, 
 
 
       SANDRO RANIERI HERRMANN 
            Prefeito Municipal 
Ilustríssima Senhora 
Vereadora JUSTINÊS F. G. MAGAGNIN 
M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 
COLINAS - RS 


