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LEI Nº 4.276/2017

AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL
RECONHECER,  EMPENHAR,  LIQUIDAR  E  PAGAR
DESPESAS  DE  EXERCÍCIO  ANTERIOR  A  2017,
RECEBER  RECURSOS  DE  EMPRESA  PRIVADA  E
REPASSAR PARA O CONSÓRCIO INTERESTADUAL
E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E
RS,  DE  SEGURANÇA  ALIMENTAR,  ATENÇÃO  A
SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO
LOCAL – CONSAD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e
demais legislação em vigor,

 
FAÇO  saber  que  a  Câmara  de  Vereadores  aprovou  e  eu  sanciono  e

promulgo a seguinte Lei: 

Art.  1º. Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  reconhecer,
empenhar,  liquidar  e  pagar,  por  conta  de  dotações  do  exercício  de  2017,
despesas do exercício de 2016, no valor de R$ 6.382,44 (seis mil  trezentos e
oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), referente a débitos pendentes
do Município de Seberi/RS, junto ao Consorcio Interestadual e Intermunicipal de
Municípios  de  SC,  PR  e  RS,  de  Segurança  Alimentar,  Atenção  a  Sanidade
Agropecuária  e  Desenvolvimento  Local  –  CONSAD,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº
07.242.972/0001-31, com sede na Rua Almirante Tamandaré, nº 221, na cidade
de São Miguel do Oeste – SC.

Parágrafo único. O valor do débito de que trata o caput deste artigo,
se  refere  as  parcelas  devidas  dos  meses  de  outubro  a  dezembro  de  2016,
conforme  Contrato  de  Rateio  nº  001/2016,  celebrado  entre  o  Município  e  o
CONSAD, na data de 03 de agosto de 2016,  autorizado pela Lei  Municipal  nº
3.966/2015.

Art. 2º. Em conformidade com a Lei  Municipal  nº 3.966/2015,  fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar novo contrato de rateio com o
CONSAD para  o  exercício  de  2017,  visando  dar  continuidade  à  prestação  de
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serviços de assessoramento na estruturação do Serviço de Inspeção Municipal,
padronização,  preparação  e  acompanhamento  de  estabelecimentos
(agroindústrias)  para a habilitação junto ao  Sistema Brasileiro  de Inspeção de
Produtos de Origem Animal (SISBI/PA).

Art.  3º. O  contrato  de  rateio  terá  vigência  no  período  de  maio  a
dezembro de 2017, sendo a despesa mensal no valor de R$ 2.833,18 (dois mil
oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos), resultando no valor total de
R$  23.065,44  (vinte  e  três  mil,  sessenta  e  cinco  reais  e  quarenta  e  quatro
centavos).

Art. 4º. Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a receber
recursos financeiros da empresa (agroindústria) Marco Joel Buzatto - ME, inscrita
no CNPJ  sob o  nº  11.609.092/0001-28,  estabelecida  na Linha Chico Domingo,
interior do Município de Seberi – RS, para a finalidade especifica de custear os
serviços prestados pelo CONSAD, na preparação e acompanhamento da empresa
visando a sua habilitação junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal (SISBI/PA).

§1º. Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo, somam o
montante previsto nos artigos 1º e 3º desta Lei, os quais serão contabilizados nas
receitas do município e transferidos integralmente ao CONSAD.

§2º. Caso haja interesse de outras empresas em aderir ao Consórcio,
estas deverão ratear as despesas com a empresa de Marco Joel Buzatto – ME.

 
Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas

por dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento municipal,  

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI - RS, 19 DE MAIO DE 2017.

  

CLEITON BONADIMAN

PREFEITO MUNICIPAL
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 65/2017
 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

 Apraz-nos  cumprimentá-lo  prazerosamente,  bem  como  aos  demais
Vereadores dessa Casa Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando
o  Projeto  de  Lei  em  epígrafe  que  “Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal
reconhecer, empenhar, liquidar e pagar despesas de exercício anterior a 2017,
receber recursos de empresa privada e repassar para o Consórcio Interestadual e
Intermunicipal de Municípios de SC, PR e RS, de Segurança Alimentar, Atenção a
Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local – CONSAD.
 Salientar  primeiramente  que  o  Município  de  Seberi,  por  meio  da  Lei
Municipal nº 3.966/2015, foi autorizado a integrar o Consórcio CONSAD.
 Com base nesta autorização, o Município celebrou contrato de rateio com o
Consórcio na data de 03 de agosto de 2016, com vigência até 31/12/2016.
 Ocorre que o Município não cumpriu com o contrato de rateio celebrado,
ficando pendente de pagamento as parcelas dos meses de outubro a dezembro
de 2016, que somam o valor de R$ 6.382,44 (seis mil trezentos e oitenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos).
 Diante  disso,  a  administração  municipal  está  buscando  os  meios  para
regularizar esta pendência e dar continuidade dos trabalhos em parceria com o
Consócio.
 Para isso, em comum acordo entre o Executivo Municipal, o Consócio e a
empresa (agroindústria)  Marco Joel  Buzatto –  ME, será  dado continuidade aos
trabalhos no exercício de 2017.
 Porém,  como  os  trabalhos  atualmente  realizados  pelo  Consórcio,  estão
concentrados  na  agroindústria  Marco  Joel  Buzatto  –  ME,  está  assumiu  o
compromisso de custear estas despesas, conforme estabelecido neste projeto de
lei,  haja  vista  o  andamento  e  a  conclusão  do  seu  processo  visando  a  sua
habilitação junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal
(SISBI/PA).
 Todavia,  por se tratar de norma legal a que está submetido o Consórcio
CONSAD, estes valores obrigatoriamente precisam ser pagos pelo município ao
consórcio. Logo, a empresa estará custeando estas despesas mediante o aporte
dos recursos ao município, que repassará integralmente ao consórcio.
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 Importantes destacar que, com a adesão ao SISBI/PA, os produtos podem
ser comercializados em todo o território nacional. Estados e municípios incluídos
nesse sistema têm seus serviços de inspeção reconhecidos como equivalentes ao
Serviço de Inspeção Federal (SIF).
 Isto posto, entendemos ser importante a manutenção desta parceria com o
Consórcio  CONSAD,  haja  vista  que  outras  agroindústrias  do  nosso  município
também poderão buscar estes serviços  visando a habilitação junto ao  Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI/PA).
 Pelo  exposto,  pedimos  aos  Senhores  Vereadores  a  aprovação  unânime
deste projeto de Lei.

Atenciosamente
     Cleiton Bonadiman
      Prefeito Municipal
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