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PROJETO DE LEI Nº 100/2017. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
RECONHECER, EMPENHAR, LIQUIDAR E PAGAR, DESPESAS 
DO EXERCÍCIO DE 2015, POR CONTA DE DOTAÇÕES DO 
EXERCÍCIO DE 2017, 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 2015, já 
encerrado, que não foram empenhadas e/ou liquidadas em época própria, ou seja, dentro do 
exercício de 2015, em obediência ao princípio da competência, conforme segue: 

 

Credor Objeto Valor R$ 

RONNING E ESPANHOL 
LTDA – ME 
CNPJ 16.670.121/0001-80 

a) 2º termo aditivo, de 11 de junho de 2015 ao 
contrato nº 74/2014, para construção de 03 
UBS - unidades básicas de saúde, padrão 02, 
em regime de empreitada, ampliação de 
metas na obra do item 1- construção de 01 
(uma) UBS - unidade básica de saúde, 
localizada na rua Miguel Wodzik,  município de 
Seberi, aditivo no valor de R$12.000,00, para a 
pintura em látex acrílica interna; 
b) 3º termo aditivo, de 19 de junho de 2015, 
ao contrato nº 74/2014, para construção de 03 
UBS - unidades básicas de saúde, padrão 02, 
em regime de empreitada por preço global por 
item. aditivo referente à readequação da obra 
em relação ao terreno, na obra do item 3 - 
construção de 01 (uma) UBS - unidade básica 
de saúde, localizada na Avenida General Flores 
da Cunha, município de Seberi, aditivo no 
valor de R$75.128,10, para à readequação da 
obra em relação ao terreno, constatou-se que 
é necessário utilizar estacas de diâmetro de 30 
cm com profundidade de 6 m, estas estacas 
serão armadas conforme projeto. 
Recursos livre contrapartida 0040 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.128,10 
 

Total da Despesa 87.128,10 
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Parágrafo único. Valores oriundos do Contrato Administrativo nº 74/2014, firmado 

em 24 de março de 2014, e seus dois termos aditivos. 
 
Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial 

para inclusão de contas orçamentárias de despesa no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 
87.128,10, com a seguinte classificação: 

 
06. SECRETARIA DE SAÚDE 
01. Manutenção/Ampliação Prédios Unidades Sanitários ASPS 
2028. Manutenção de Prédios Unidades Sanitárias AC 
4.4.90.92.00.00.00.00.0040. Despesas de exercícios anteriores  87.128,10 
 

Parágrafo único. As despesas autorizadas neste artigo ficam incluídas nas 
prioridades do Plano Plurianual de 2014-2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. 

 
Art. 3º. Servirá de recursos para cobertura do crédito adicional especial previsto no 

artigo anterior, no valor equivalente a R$ 87.128,10, os provenientes da redução de contas 
orçamentárias de despesa no orçamento municipal vigente, conforme segue: 
06. SECRETARIA DE SAÚDE 
01. Fundo Municipal de Saúde Auxílios e Convênios 
2027. Manutenção de Prédios Unidades Sanitárias AC 
347.4.4.90.52.00.00.00.00. RV 0040. Obras e Instalações   87.128,10 

 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º 

de janeiro de 2017. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 14 DE JULHO DE 2017. 
 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 100/2017 
 

A presente demanda atende aos princípios legais da contabilidade 
pública, uma vez que o art. 37 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que Estatui Normas 
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, prescreve: 

 
"Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o 

orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se 
tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e 
os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser 
pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, 
obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica." 

 
Na mesma direção aponta o Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público (PCASP), editado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de uso 
obrigatório pelos entes jurisdicionados, entre os quais, os Municípios, ao tratar do elemento de 
despesa em questão, ou seja, Despesas de exercícios anteriores (4.4.90.92.00.00.00.00). 

 
Esta é a razão para apreciação do presente Projeto de Lei, motivo pelo 

qual o Poder Executivo Municipal espera a análise competente e criteriosa por parte da colenda 
Câmara de Vereadores, e sua posterior aprovação em regime de urgência, nos termos regimentais. 

 
 
 
CLEITON BONADIMAN, 
Prefeito Municipal. 
 
 


