
  

PROJETO DE LEI N° 056-01/2017

AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO  A  EFETUAR
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR
DE R$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA 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 Suplementar no valor de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais) nas seguintes
dotações orçamentárias:
 
06 – SEC MUN SAÚDE, ASSIST.SOCIAL E HABITAÇÃO
10.301.0107.2057 – Manut. Saúde com Recursos Federais
3.3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (620)...........................................R$ 60.000,00
3.3.1.90.34 – Outras Despesas de Pessoal Decorr. de Terc. (674).....................R$ 130.000,00

Art. 2° - Para dar cobertura ao Crédito referido no artigo anterior
ficam indicados os seguintes recursos:

*** Repasse do Governo Federal – emenda parlamentar .................................R$ 190.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO, 16 de outubro de 2017.

SANDRO R. HERRMANN
   Prefeito Municipal



MENSAGEM JUSTIFICATIVA
PROJETO DE LEI N. ° 056-01 / 2017

 COLINAS, RS,  16 de outubro de 2017 

  Senhora Presidente,
  Senhoras e Senhores Vereadores:

 
O Município está  sendo contemplado,  pelo Governo Federal,  em decorrência  de

Emenda  Parlamentar,  proposta  pelo  Deputado  Federal  Heitor  Schuch,  com um recurso
financeiro  de  190  mil  reais,  destinado  a  cobrir  despesas  de  custeio  nos  Programas  de
Atenção Básica – PAB, da Saúde. 

Em se tratando de um recurso não previsto, inicialmente, no Orçamento do corrente
exercício,  temos  que  tomar  a  iniciativa  da  abertura  de  Crédito  Suplementar,  com  a
finalidade  de incorporar  essa  receita  na  rubrica  indicada,  viabilizando  a sua  utilização,
ainda neste corrente ano, especialmente no custeio de vencimentos de profissionais lotados
na  área  da  saúde,  médicos  da  Atenção  Básica,  terceirizados,  bem  como  os  demais
profissionais técnicos que atuam na respectiva Secretaria.    
  A matéria tem, efetivamente, o caráter de urgência, considerando o propósito e a
maior  necessidade  de  utilizarmos  o  recurso  para  a  remuneração  dos  profissionais,  que,
conforme estimado, ocorreria nestes três meses restantes até o final do ano, inclusive neste
mês de outubro que, a princípio, não teria mais sessão ordinária desse Legislativo.

Contando  com  a  compreensão  de  Vossas  Senhorias,  reafirmamos  protestos  de
elevada consideração.

Atenciosamente,

SANDRO RANIERI HERRMANN 
               Prefeito Municipal

Ilustríssima Senhora
Vereadora JUSTINÊS F. G. MAGAGNIN
M. D. Presidente da Câmara de Vereadores
COLINAS – RS.


