
Ofício nº 127/2015                Giruá,  13 de outubro de 2015.

SMAD/JRS

Senhor Presidente:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação o  Projeto de Lei nº 130/2015 que “Autoriza o Executivo Municipal abrir
crédito adicional – especial”.

Pelo presente, encaminhamos o incluso projeto de lei,  que dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$43.633,64(quarenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e
quatro centavos) no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações abaixo.

 A abertura das rubricas na atividade “2,165 - Manutenção do setor de transporte”, visam custear
despesas com a renovação dos seguros dos veículos da SMS, serviços diversos relativos a frota, aquisição
de combustíveis e peças para a manutenção dos veículos do setor de transporte da SMS e para pagamento
de diárias aos motoristas que transportam pacientes em tratamento de saúde.

Na atividade “2,181- Manutenção locomoção/atendimento fora domicílio”, a dotação a ser aberta
destina-se a aquisição de passagens, vale saúde, para transporte de pacientes a Porto Alegre, que estão em
tratamento, sempre que este tipo de transporte for viável e adequado à situação. 

Por  fim,  buscamos  abertura  de dotação orçamentária  na atividade “2,158 -  Manutenção Sec.
Municipal  de  Saúde   -  Administração”,  para  ser  utilizado  ao  pagamento  de  horas  extras,  quando
necessário, ao servidor que realiza o compilamento de dados da produção SUS na SMS. Salientamos que,
muitos repasses que o Fundo Municipal de Saúde recebe mensalmente, são repassados pela verificação da
produção.  

Encaminhamos, em anexo, cópia dos extratos orçamentários das dotações indicadas a redução.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas

  Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

João Carlos Taborda Zimmermann

Presidente do Poder Legislativo

Giruá/RS

Viva a Vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 130/2015                             DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito
adicional – especial.

Art.1o. Autoriza o  Executivo Municipal  a ABRIR CRÉDITO ADICIONAL –ESPECIAL,  em
conformidade  com  o  disposto  nos  artigos  42  e  43  da  Lei  Federal  4.320/64,  no  valor  de  até
R$43.633,64(quarenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) destinados a
dotar  de  recursos  orçamentários  os  Programas  de  Trabalho  do  Órgão  abaixo,  dentro  das  seguintes
classificações:

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1101 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 0031 2,165 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE

3.3.90.39.00.00 - … - Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica............................................R$ 22.000,00

3.3.90.30.00.00 - … - Material de Consumo.............................................................................R$ 14.220,80

3.3.90.14.00.00 - … - Diária Civil...............................................................................................R$ 3.000,00

FR: 4590 Média e Alta Complexidade

Objetivo:  A  abertura  das  rubricas  acima  elencadas,  visam  respectivamente  custear  despesas  com  a
renovação  dos  seguros  dos  veículos  da  SMS,  serviços  diversos  relativos  a  frota,  aquisição  de
combustíveis e peças para a manutenção dos veículos do setor de transporte da SMS e para pagamento de
diárias aos motoristas que transportam pacientes em tratamento de saúde.

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1101 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302 0031 2,181 MANUTENÇÃO LOCOMOÇÃO/ATENDIMENTO FORA DOMICÍLIO

3.3.90.32.00.00 - … - Material, bem ou serviços para distribuição...........................................R$ 1.712,84

FR: 4590 Média e Alta Complexidade

Objetivo: Este recurso será utilizado para aquisição de passagens, vale saúde, para transporte de pacientes
a Porto Alegre, que estão em tratamento, sempre que este tipo de transporte for viável e adequado à
situação.   

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1101 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 0008 2,158 MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  - ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.16.00.00 - … - Outras despesas variáveis  - Pessoa Civil …............................................R$ 2.700,00

FR: 4590 Média e Alta Complexidade

Objetivo: Este recurso será destinado ao pagamento de horas extras, quando necessário, ao servidor que
realiza o compilamento de dados da produção SUS na SMS.  

Viva a Vida sem drogas!



Art.2o.  Para os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior a REDUÇÃO de
parte  das  dotações  constantes  do  Programa  de  Trabalho  do  Órgão  abaixo,  dentro  das  seguintes
classificações:

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1101 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 0031 2,072 MANUTENÇÃO CONVÊNIO – APAE SUS

3.3.90.39.00.00 - 624-  Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica ..........................................R$ 3.240,36

FR: 4590 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1101 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302 0031 2,199 MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS INTERNAÇÃO HOSPITALARES

3.3.90.39.00.00 - 793-  Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica.........................................R$ 40.393,28

FR: 4590 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUA(RS), EM 13 DE OUTUBRO DE 2015, 60º
ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas

Prefeito Municipal 
 

Viva a Vida sem drogas!


