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PROJETO DE LEI Nº 020/2017. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
RECONHECER, EMPENHAR, LIQUIDAR E PAGAR, 
DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2016, POR CONTA DE 
DOTAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

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, já 
encerrado, referente a tarifas de energia elétrica, de água e de telefone; serviços de internet; 
auxílios, convênios; e demais serviços, que não foram empenhadas e liquidadas em época 
própria, ou seja, dentro do exercício de 2016, em obediência ao princípio da competência, 
conforme relação constante do anexo único da presente lei. 

 
Parágrafo único. Também ficam reconhecidas e convalidadas, nos termos do 

caput do presente artigo, as despesas já executadas pelo Executivo Municipal, desde o início do 
exercício de 2017 até a data de publicação da presente lei. 

 
Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar 

de 1º de janeiro de 2017. 
 
 

ANEXO ÚNICO AO PROJETO DE LEI Nº 020/2017. 
 

Credor Objeto Valor 

Centro De Apoio Oncológico 
Luciano Caol 

Convênio nº 05/2016, com o objetivo de 
atendimento de alojamento e atendimento 
de apoio psicológico ás pessoas portadoras de 
doenças oncológicas, residentes no município 
de Seberi que necessitam permanecer na 
cidade de Erechim para tratamento de 
quimioterapia ou radioterapia, por um valor 
mensal de R$416,40 por pessoa hospedada, 
com vigência de 18.05.2016 a 18.05.2017. 
Valor referente ao mês de dezembro de 2016. 

R$416,40 

Companhia Riograndense de 
Saneamento - CORSAN 

Tarifa de água, no parque de máquinas, na 
Rua Procópio de Queiróz, 390, código do 
imóvel: 1410963-8, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$60,86 

Companhia Riograndense de Tarifa de água na sede do centro R$177,89 
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Saneamento – CORSAN administrativo, na Rua Bento Gonçalves, s/nº, 
código do imóvel nº. 1316490-2, referente ao 
mês dezembro de 2016. 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água da E.M.E.F. Maria Amália 
Gemelli Bottan, na Rua Procópio de Queiroz, 
s/nº, código do imóvel nº. 1316491-0, 
referente ao mês de dezembro de 2016. 

R$90,76 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água, do Centro de Referência da 
Assistência Social - CRAS, na Rua Bento 
Gonçalves, 493, código do imóvel: 1315606-3, 
referente ao mês de dezembro de 2016. 

R$44,15 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água, na sede da Prefeitura 
municipal, na avenida general flores da 
cunha, 831, código do imóvel: 1316489-9, 
referente ao mês dezembro de 2016. 

R$47,85 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água, na Praça Matriz Nossa 
Senhora da Paz, na Rua Hélio Zanatto, código 
do imóvel: 1316493-7, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$469,03 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água, no Cemitério São João Batista, 
na Rua Jose Bonifácio, código do imóvel: 
1410964-6, referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$1.779,13 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água, da Creche Vó Marieta, rua 
Procopio de Queiroz, 31, código do imóvel: 
2200938-8, no mês de dezembro de 2016. 

R$133,37 

Companhia Riograndense de 
Saneamento - CORSAN 

Tarifa de água, no Projeto Centro Comunitário 
Criança do Futuro, na rua Miguel Wodzik 507, 
código do imóvel: 1410966-2. Referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$88,63 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água, na E. M. Santo Antônio, no 
Bairro Santo Antônio, código do imóvel: 
1316498-8, referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$287,62 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água na APAE, rua Julho de 
Castilhos, nº 970, código do imóvel: 1316497-
0, referente ao mês de dezembro de 2016. 

R$85,28 

OI S.A. Tarifas de ligações telefônicas, do telefone, 
55.3746.1144, da Secretaria Municipal da 
Administração, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$267,93 

OI S.A. Tarifa de ligações telefônicas, do telefone 
55.3746.1216, da Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto, referente ao 

R$209,46 
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mês de dezembro de 2016. 

OI S.A. Tarifas de ligações telefônicas, do telefone 
55.3746.1186. Da Secretaria Municipal da 
Saúde, referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$449,93 

OI S.A. Tarifa de ligações telefônicas, do telefone 
55.3746.1130, do Gabinete do Senhor 
Prefeito Municipal, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$61,06 

OI S.A. Tarifas de ligações telefônicas, do telefone  
55.3746.1127, da Secretaria Municipal da 
Administração, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$75,31 

Rio Grande Energia S.A. - RGE Tarifa de energia elétrica, no ginásio de 
esportes, da Linha Chico Domingos, em nome 
de Emílio Lisbinski, CNPJ 92.404.391/0001-28 
nº 2510, nº 3083345386, referente ao mês de 
novembro de 2016. 

R$20,14 

Rio Grande Energia S.A. - RGE Tarifa de energia elétrica, no Ginásio de 
Esportes, na Rua João Pessoa, nº 818, código 
nº 4001447804, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$68,77 

OI S.A. Tarifa de ligações telefônicas, do telefone 
55.3746.2016, do Centro de Referência da 
Assistência Social - CRAS, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$220,41 

OI S.A. Tarifas de ligações telefônicas, do telefone 
55.3746.1309, da Secretaria Municipal da 
Administração, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$365,47 

OI S.A.  Tarifas de ligações telefônicas, dos telefones, 
55.3746.1122, da Secretaria Municipal da 
Administração, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$242,25 

OI S.A. Tarifas de ligações telefônicas, do telefone 
55.3746.1163, da Secretaria Municipal da 
Saúde, referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$322,52 

OI S.A. Tarifas de ligações telefônicas, do telefone 
55.3746.1280, da Secretaria Municipal da 
Saúde, referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$271,04 

OI S.A. Tarifa de ligações telefônicas, do telefone 
55.3746.1450, do Centro Profissionalizante 

R$140,60 
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Criança do Futuro, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

OI S.A. Tarifa de ligações telefônicas, do telefone 
55.3746.1355, do Ginásio Municipal de 
Esportes Luiz Júlio Gemelli, referente ao mês 
de dezembro de 2016. 

R$105,23 

Companhia Riograndense de 
Saneamento - CORSAN 

Tarifa de água, do estádio do esporte clube 
cruzeiro, na Rua Fermino de Paula, 137, lacre 
11373, código do imóvel nº: 1410872-0, no 
mês de dezembro de 2016. 

R$52,51 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água, no posto de saúde, na Avenida 
General Flores da Cunha, 80, código do 
imóvel nº 1316494-5, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$112,42 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água, do Ginásio Municipal de 
Esportes, na Avenida General Flores da 
Cunha, 1550, código do imóvel: 1410965-4, 
referente ao mês de dezembro de 2016. 

R$154,72 

Companhia Riograndense de 
Saneamento - CORSAN 

Tarifa de água do Programa Especialidade 
Saúde Família – ESF II, na Avenida General 
Flores da Cunha, 9020, código do imóvel nº 
2006788-7, referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$53,59 

CLARO S.A. Tarifas de ligações telefônicas, utilizando o 
código 21, do telefone 55.3746.1218, da 
Secretaria Municipal de Industria e Comercio, 
referente ao mês de dezembro de 2016. 

R$20,91 

Tcheturbo Provedor de Internet 
LTDA 

Serviços de internet banda larga de 600 kbps 
para execução dos trabalhos do conselho 
tutelar, conforme termo de adesão. Valor 
referente ao mês de dezembro de 2016. 

R$49,90 

Tcheturbo Provedor de Internet 
LTDA 

Serviços de internet banda larga de 4 MEGA 
para os trabalhos do bolsa família (R$139,90) 
e internet de 1 MEGA para os trabalhos da 
secretaria de assistência social (R$59,90). 
Valor referente ao mês de dezembro de 2016. 

R$199,80 

Tcheturbo Provedor de Internet 
LTDA 

Serviços de internet de banda larga IFAST de 
2 MEGA para execução dos trabalhos da 
escola de educação infantil Vó Marieta, 
conforme termo de adesão. valor referente 
ao mês de dezembro de 2016. 

R$79,90 

Tcheturbo Provedor de Internet 
LTDA 

Serviços de internet de banda larga IFAST de 
2 MEGA para execução dos trabalhos da 
Secretaria Municipal de Educação, conforme 

R$79,90 
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termo de adesão. valor referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

Tcheturbo Provedor de Internet 
LTDA 

Serviços de internet para a sede da prefeitura 
municipal, de 5 MEGA, conforme contrato nº 
116/2012  e 7º termo aditivo com vigência 
até 31.12.2016, por um valor mensal de 
r$1.2450,00 reais. valor referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$1.245,00 

Tcheturbo Provedor de Internet 
LTDA 

Serviços de internet para a Universidade 
Aberta do Brasil - Polo Educacional de Seberi, 
de 5 MEGA, conforme contrato nº 116/2012  
e 7º termo aditivo com vigência até 
31.12.2016, por um valor mensal de 
r$1.2450,00 reais. valor referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$1.245,00 

Empresa Jornalística Jornal Alto 
Uruguai LTDA 

Contratação de empresa para fornecimento 
de espaço publicitário, sendo duas inserções 
ao mês, ou quinzenalmente,  em jornal de 
circulação local e regional, sendo um espaço 
no formato de meia pagina (26 x 17 cm), para 
editais e demais publicação. Por um valor de 
r$786,00 reais mensais, conforme contrato nº 
89/2016, e dispensa de licitação nº 10/2016, 
num total de 9 parcelas mensais. Valor 
referente a parcela 9/9, mês de dezembro de 
2016. 

R$304,32 

BKR Informática LTDA aluguel do software saes - Sistema Produção 
Agropecuária, Empresas e Serviços 
(R$105,00), utilizado pela Secretaria 
Municipal da Agricultura, nos termos do 
contrato administrativo nº 106/2013, com 3º 
termo aditivo com vigência até 30.05.2017, 
processo nº 37/2013, pregão presencial nº 
17/2013, homologado dia 16/05/2013, 
referente ao mês de dezembro de 2016. 

R$105,00 

BKR Informática LTDA Aluguel do software SAES - Sistema 
Agropecuário de Financiamentos (R$105,00), 
utilizado pela secretaria municipal da 
agricultura, nos termos do contrato 
administrativo nº 106/2013, com 3º termo 
aditivo com vigência até 31.05.2017, processo 
nº 37/2013, pregão presencial nº 17/2013, 
homologado dia 16/05/2013, referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$105,00 
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BKR Informática LTDA Aluguel do software SEPIM - público de 
Informações aos Beneficiários Módulo PSF e 
módulo saúde, utilizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do contrato 
administrativo nº 106/2013, com 3º termo 
aditivo com vigência até 31.05.2017, processo 
nº 37/2013, pregão presencial nº 17/2013, 
homologado dia 16/05/2013, referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$479,00 

BKR Informática LTDA Locação e Assistência Técnica do Sistemas de 
Educação,   nos termos do contrato 
administrativo nº 106/2013, com 3º termo 
aditivo com vigência até 31.05.2017, processo 
nº 37/2013, pregão presencial nº 17/2013, 
homologado dia 16/05/2013, referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$588,10 

Certto Informática e 
Processamento de Dados 

Serviços para hospedagem dos e-mails 
@pmseberi.com.br, para a prefeitura 
municipal, através do circuito nº 51 045 1296, 
conforme contrato nº 12/2013, de 
18.01.2013, com 3º termo aditivo com 
vigência até 17.01.2017, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$82,80 

OI S.A. Tarifa de ligações telefônicas, do telefone 
55.3746.1188, da Associação Comercial e 
Industrial - ACI, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$76,16 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água, no Berçário Industrial, na 
Avenida General Flores da Cunha, 1745, 
código do imóvel: 1316495-3, referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$50,81 

Procergs CIA de Processamento 
de Dados Estado RS 

EML-Emulação de Terminal, conforme 
contrato DRC-349/2011-AB, (R$ 151,52); SRE-
serv. rede especializada, drc-349/2011-aa, (r$ 
39,71), referente ao mês de novembro de 
2016. 

R$191,23 

Procergs CIA de Processamento 
de Dados Estado RS 

EML-Emulação de Terminal, conforme 
contrato DRC-349/2011-AB, (R$ 151,52); SRE-
serv. rede especializada, drc-349/2011-aa, (r$ 
39,71), referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$191,23 

Romildo Grabowski ME Serviços de coleta e transporte do lixo urbano 
doméstico e industrial das vias públicas do 
perímetro urbano da cidade de seberi/rs. 

R$9.315,87 
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Sendo cobrado um valor mensal de 
r$9.315,87 reais, conforme 7º termo aditivo 
com vigência até 31.12.2016. Conforme o 
contrato administrativo nº 217/2013 de 15 de 
agosto de 2013, para o recolhimento do lixo 
nas seguintes localidades: oswaldo cruz; linha 
linsbinski e chico domingos. Referente ao mês 
de dezembro de 2016. 

Rio Grande Energia S.A. - RGE Tarifa de energia elétrica, da iluminação 
pública, código nº 3082448166, referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$1.311,74 

Rio Grande Energia S.A. - RGE Tarifa de energia elétrica, do prédio do antigo 
Fórum, código nº 3083271646, referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$1.996,37 

Rio Grande Energia S.A. - RGE Tarifa de energia elétrica, da EEEF Getúlio 
Vargas da Linha Progresso, código nº 
3082483684, referente ao mês de agosto de 
2016. 

R$2.465,36 

Rio Grande Energia S.A. - RGE Tarifa de energia elétrica, da EEEF Getúlio 
Vargas da Linha Progresso, código nº 
3082483684, referente ao mês de setembro 
de 2016. 

R$2.554,60 

Rio Grande Energia S.A. - RGE Tarifa de energia elétrica, da EEEF Getúlio 
Vargas da Linha Progresso, código nº 
3082483684, referente ao mês de outubro de 
2016. 

R$2.403,66 

Radio Sociedade Seberi LTDA Contratação de empresa para prestação de 
serviços de radiodifusão, compreendo o 
fornecimento de espaço radiofônico, para 
divulgação de programa semanal do 
executivo municipal, para divulgação de atos 
oficiais, avisos e informações da 
administração municipal. Conforme contrato 
administrativo nº 031/2013, de 28/02/2013, 
com 7º termo aditivo, com vigência de até 
31.12.2016 por um valor de r$14,77 por 
minuto, nos sábados das 12:45 horas as 13:15 
horas. Referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$1.477,00 

Companhia Riograndense de 
Saneamento - CORSAN 

Tarifa de água, na Arlindo V Lopes nº15, 
código do imóvel: 2347526-9, referente ao 
mês novembro de 2016. 

R$27,72 

Consorcio Intermunicipal de 
Saúde  

R adesão ao Consorcio Intermunicipal de 
Saúde - Conisa, para estabelecer relações de 

R$3.572,48 



 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: secretaria@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 

 
 

 
 

cooperação federativa. conforme a lei 
municipal nº3.704/2014 de 23 de janeiro de 
2014, o período de vigência da adesão ao 
consorcio será de tempo indeterminado. O 
valor do repasse mensal do ICMS, no valor de 
R$0,32 centavos por habitante do município 
(sendo 11.164 habitantes). Referente ao mês 
de dezembro de 2016. 

Fundação Hospitalar Pio XII Convênio n.º 10/2015, com 1º termo aditivo 
com vigência ate 05.06.2017, que tem por 
objeto o auxílio financeiro para a Fundação 
Hospitalar PIO XII e a conjugação de esforços 
para a realização de atendimento médico-
hospitalar de plantões de obstetrícia e 
ginecologia. sendo repassado um valor 
mensal de r$6.500,00 reais. valor ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$6.500,00 

Fundação Hospitalar Pio XII Convênio n.º 03/2011, firmado em 
02/05/2011, podendo sendo prorrogado por 
60 meses, nos termos da lei n.º 8.666/93, 
limitado a sessenta meses, que tem por 
objeto o auxílio financeiro para a Fundação 
Hospitalar Pio XII para custeio mensal da 
manutenção do controle de qualidade do 
equipamento de raio - x cedido pela 
administração municipal através da lei 
municipal n.º 3.250, de 06/04/2011, tendo 
vigência até 02/05/2017. referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$190,00 

Fundação Hospitalar Pio XII transferência de recursos financeiros, 
convênio 03/2015, com objetivo a conjugação 
de esforços para á realização de 
atendimentos médico pediátrico hospitalar 
de sobreaviso a população de seberi-rs, sendo 
segundas às sextas-feiras, no horário das 19 
horas do dia até às 07 horas do dia seguinte e 
aos sábados, domingos e feriados, no horário 
da 00:00 horas às 24:00 horas, convênio nº 
03/2015, com 1º termo aditivo com vigência 
ate 26.02.2017. valor referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$6.000,00 

Fundação Hospitalar Pio XII Referente a repasse para a Fundação 
Hospitalar Pio XII, no valor de até R$4.500,00 
reais para pagamentos de medico especialista 

R$4.500,00 
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em anestesista. conforme a lei municipal nº 
3.894/2015, de 18 de fevereiro de 2014, 
convênio nº 03/2015, com 1º termo aditivo 
com vigência ate 26.02.2017. valor referente 
ao mês de dezembro de 2016. 

Fundação Hospitalar Pio XII Referente a repasse para a Fundação 
Hospitalar Pio XII, no valor de até 
R$17.000,00 reais, para pagamentos de 
plantões médicos de urgência e emergência. 
Conforme a lei municipal nº 3.894/2015, de 
18 de fevereiro de 2015 e convenio nº 
03/2015, com 1º termo aditivo com vigência 
até dia 26.02.2017 . Valor referente ao mês 
de dezembro de 2016. 

R$17.000,00 

Fundação Hospitalar Pio XII Convênio nº 07/2016  com vigência até 
31.12.2016, através da lei municipal de nº 
4.155/2016, que tem por objetivo destinado 
exclusivamente para o custeio de despesas 
operacionais e de manutenção do 
equipamento de raio-x, bem como para o 
custeio dos exames encaminhados pela 
secretaria municipal de saúde. com um valor 
mensal de R$ 2.000,00 reais, referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$2.000,00 

Fundação Hospitalar Pio XII Convênio nº 03/2015,  auxilio financeiro para 
a conjugação de esforços para a manutenção 
de ações de saúde no acompanhamento de 
pacientes do município de Seberi-RS, quando 
da necessidade de deslocamentos para 
atendimentos em outros hospitais da região e 
do Estado-RS, sendo pago um valor de até 
R$2.000,00. nos termos da lei municipal de 
3.894/2015, de 18.02.2015, com 1º termo 
aditivo com vigência de 18.02.2016 a 
18.02.2017. valor referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$2.000,00 

Auto Posto Kakareko II LTDA Aquisição de 148,30 lts de gasolina comum, 
que serão utilizados nos veículos da secretaria 
municipal de saúde, por um valor de r$3,949 
reais por litro, conforme pregão presencial nº 
35/2016 processo nº 59/2016. Valor 
referente ao período de 29.12.2016 a 
31.12.2016. 

R$585,62 

Casa de Repouso Doce Lar Prestação de serviços de atendimento R$1.120,00 
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geriátrico para o senhor Hélio de Araújo silva, 
oferecendo-lhe moradia em quarto coletivo 
ou privado, com atendimentos básicos para o 
bem estar e conforto do idoso, conforme 
determinação judicial processo nº 
133/1.15.0001157-0, comarca de Seberi e 
oficio nº 092/2015. Por um valor mensal de 
R$1.120,00 reais, conforme contrato 
administrativo de prestação de serviços, com 
vigência de 05.11.2016 ate o período 
necessário para o atendimento. Valor 
referente ao período de 05.11.2016 a 
05.12.2016. 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água, da creche Vó Marieta, na rua 
Procópio de Queiroz 1165, lacre 7018, código 
do imóvel: 2059709-6, referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$295,83 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água da creche da prefeitura 
municipal no bairro aparecida, Travessa Sofia 
da Silva Ferreira, 30, código do imóvel: 
1316496-1, referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$65,03 

AMZOP – Associação dos 
Municípios da Zona da Produção 

Contribuição mensal á AMZOP-Assoc. Dos 
Munic. Da Zona da Produção. Referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$450,00 

CNM – Confederação Nacional 
dos Municípios 

Contribuição mensal á Confederação Nacional 
de Municípios, nos termos estatutários, 
referente ao mês de dezembro de 2016. 

R$643,00 

Fundação Hospitalar PIO XII Convênio nº 15/2015, com vigência de 
01.12.2015 a 23.12.2016, com o objetivo de 
auxílio financeiro para a Fundação Hospitalar 
Pio XII para pagamento de serviço de um 
médico cirurgião. por um valor mensal de 
R$6.000,00 reais. valor referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$6.000,00 

Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN 

Tarifa de água na escola Maria Amália, 
localizada na rua Rodolfo Azzolin, código do 
imóvel 2447201-8, referente o ao mês de 
dezembro de 2016. 

R$174,31 

Valmy Maria Anchau Souza Locação de imóvel residencial localizado na 
rua Presidente Vargas nº 129, destinado 
como aluguel social para a família da senhora 
Verônica Alves da silva, por um valor de 
R$300,00 reais mensais, com vigência de 

R$300,00 
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01.07.2016 a 31.12.2016, conforme contrato 
de aluguel social. Valor referente ao mês de 
dezembro de 2016. 

Rio Grande Energia S.A. - RGE Tarifa de energia elétrica, da iluminação 
pública, código nº 3082448166, referente ao 
mês de outubro de 2016. 

R$6.498,77 

Laboratório Lorencetti e Sauer 
LTDA 

prestação de serviços de exames 
laboratoriais, sendo distribuídos por níveis de 
complexidade e de acordo com as normas do 
sus e necessidade da população, conforme 
contrato nº 185/2015, com 1º termo aditivo 
com vigência ate dia 11.09.2017.  referente 
ao mês de dezembro de 2016. 

R$2.144,04 

Fagundes e Schneider LTDA Prestação de serviços de exames 
laboratoriais, sendo distribuídos por níveis de 
complexidade e de acordo com as normas do 
sus e necessidade da população, conforme 
contrato nº 184/2015, com 1º termo aditivo 
com vigência ate dia 11.09.2017. referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$2.070,85 

Fagundes e Schneider LTDA Referente á prestação de serviços de exames 
laboratoriais, realizados conforme  termo de 
credenciamento nº 03/2016, com vigência de 
02.03.2016 a 02.03.2017, limitado a 
r$4.000,00 reais mensais, valor referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$1.725,82 

Fundação Hospitalar Pio XII Transferência de recursos conforme contrato 
nº 185/2016 com vigência de 03.10.2016 a 
03.10.2017, para atendimento médico-
hospitalar de sobreaviso a população do 
município, de segunda as sextas-feiras das 
19:00 às 7:00 horas, e aos sábados, domingos 
e feriados, serviços de nebulização, retirada 
de pontos, pequenas cirurgias, curativos, 
observação clínica, retirada de corpo 
estranho, drenagem de abcesso e consulta 
médica urgência/emergência, referente ao 
mês de dezembro de 2016. 

R$7.806,15 

APAE Convênio nº 01/2016, pagamento de 
fonoaudióloga e assistente social. Referente 
ao mês de dezembro de 2016 

R$2.500,00 

APAE Convênio nº 01/2016, pagamento de auxilio 
financeiro para manter as atividades. 
Referente ao mês de dezembro de 2016 

R$2.700,00 
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Ledi Catarina Pereira de Souza Contrato nº 07/2013, aluguel de imóvel para 
o CRAS. Referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$2.310,00 

Evanir Bonadiman Contrato nº 93/2013, aluguel de imóvel para 
a UAB. Referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$2.568,31 

Jony Bonadiman Contrato nº 186/2016, aluguel de imóvel para 
a capela mortuária. Referente ao período de 
17.12.2016 a 17.01.2017. 

R$1.240,00 

Rita Marques Viana Locação de terreno para o parque de 
maquinas. Referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$403,11 

Romário de Camargo Viana Locação de terreno para o parque de 
maquinas. Referente ao mês de dezembro de 
2016. 

R$403,11 

Total de despesas de Exercícios Anteriores 116.480,92 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 020/2017 
 

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 (3.3.90.92.00.00.00.00). 

 
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. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Seberi, 26 de janeiro de 2017. 

 
 

CLEITON BONADIMAN, 
Prefeito Municipal. 

 
 
 


