
  

 

 

 

PROJETO DE LEI N° 018-02/2018 

 

 

 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR 

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR 

DE R$ 100.000,00 (CEM 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$ 100.000,00 (Cem mil reais) nas seguintes dotações 

orçamentárias: 

  

06 – SEC MUN SAÚDE, ASSIST.SOCIAL E HABITAÇÃO 

10.301.0107.2024 – Gestão da Saúde Básica 

3.3.1.90.34 – Outras Despesas de Pessoal Decorr de Terc. (674) .......................R$ 60.000,00 

3.3.3.90.30 Material do Consumo (632) ..............................................................R$ 40.000,00 

 

Art. 2° - Para dar cobertura ao crédito referido no artigo anterior 

ficam indicados os seguintes recursos: 

 

Emenda Parlamentar Dep. Renato Molling – Minist. da Saúde no valor de  ....R$ 100.000,00 

 

Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará 

em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO, 18 de junho de 2017. 

 

    

     

 

 

      SANDRO RANIERI HERRMANN 

          Prefeito Municipal 

 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 

PROJETO DE LEI Nº 018-02/2018 

      COLINAS,  18 de junho de 2018 

 

 

 

 Senhor Presidente, 

 Senhoras e Senhoras Vereadores: 

 

 

 De caráter idêntico ao anterior Projeto de Lei nº 017, também esta matéria trata da 

abertura de um Crédito Suplementar, para incluir no Orçamento do corrente exercício, um 

recurso de R$ 100 mil, também obtido do Ministério da Saúde, através de uma Emenda 

Parlamentar do deputado federal Renato Molling, do Progressistas. 

 Trata-se de mais um recurso que vem contemplar e beneficiar a Secretaria 

Municipal de Saúde, sendo parte utilizada para a remuneração dos profissionais 

contratados, terceirizados, e outra parcela destinada ao custeio de material de consumo, 

especialmente combustíveis para os veículos daquele setor, no transporte de munícipes para 

atendimento médico e hospitalar. 

 Ressaltamos e enaltecemos a importância de mais esta conquista que, como tantas 

outras, só se concretizou, graças à excelente relação que o governo municipal mantém com 

todas as esferas federais e os respectivos agentes políticos e pela condição de absoluta 

regularidade de que o município de Colinas atualmente desfruta, inexistindo qualquer 

entrave ou pendência jurídica e legal para o recebimento de recursos oriundos  de 

transferências. 

 O recurso ora obtido terá, com certeza, a sua utilização priorizada em prol da 

comunidade e desta forma nos habilitamos e nos credenciamos para a constante busca de 

novas e futuras destinações, contando com as forças políticas que têm algum vínculo com 

Colinas, independentemente de cores partidárias. 

 Estamos entusiasmados com os retornos que colhemos, que são resultados do 

intenso trabalho realizado, somando-se a nossa capacidade de formular corretamente os 

projetos atendidos. 

 Contamos com a habitual acolhida desse Legislativo que tem a sua reconhecida 

contribuição nas conquistas do Município e da comunidade colinense. 

 

 Respeitosamente, 

 

 

       SANDRO RANIERI HERRMANN, 

            Prefeito Municipal 

 

Ilustríssimo Senhor 

Vereador FABIEL AFOLFO ZARTH 

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 

Nesta Cidade 

  


