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PROJETO DE LEI Nº 052, EM  26 DE ABRIL DE 2013. 
 

Autoriza a formalização de convênio 
com o Consórcio Intermunicipal do Vale 
do Jacuí e abertura de crédito 
suplementar no orçamento vigente. 
 

Art.1º- Fica autorizado o Poder Executivo de Sobradinho/RS a firmar convênio com o 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ 
nº 06.205.888/0001-85, com sede na Rua Afonso Wietzke, nº 128, em 
Sobradinho/RS. 
 
Art.2º - A autorização disposta na presente Lei Municipal contempla o repasse, por 
parte do Poder Executivo de Sobradinho ao Consórcio Intermunicipal do Vale do 
Jacuí, da totalidade dos recursos oriundos do Sistema Único de Saúde, tendo por 
objeto a produção mensal dos municípios consorciados em procedimentos de média e 
alta complexidade, transferidos por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
na conta única do Fundo Municipal de Saúde do Município de Sobradinho. 
 
Art.3º - Para a cobertura das despesas decorrentes da presente Lei fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir crédito suplementar  no orçamento vigente, na ordem de 
R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), na seguinte classificação orçamentária: 
08.00- Secretaria Municipal da Saúde 
001- Fundo Municipal de Saúde 
10.301.3033.2114- Manutenção das Atividades Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí 
33713900000000- Outros Serviços Terc.Pessoa Jurídica-  Vinc. 4240 
Art.4º - Servirão de recursos para cobertura do Crédito Suplementar o repasse do 
Incentivo Estadual de Custeio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde, Resolução 
CIB/RS 654/2012. 
 
Art.5º O Poder Executivo deverá, em prazo não superior a 05 (cinco) dias contados do 
ingresso dos recursos na conta do Fundo Municipal de Saúde, efetivar a transferência 
ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, depositando em conta-corrente a ser 
indicada por aquela entidade. 
 
Art.6º - O Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, promoverá o cálculo do rateio 
proporcional aos municípios associados, de acordo com a produção mensal, e 
efetivará o repasse dos recursos por meio de compensação financeira quando 
emissão da fatura. 
 
Art.7º - Revogam-se as disposições em contrário, esta  Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2013. 
GABINETE DO PREFEITO DE SOBRADINHO, aos 26  de abril de 2013. 
 
      Jair Vicente Cremonese, 
      Prefeito Municipal, em exercício. 
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Of.203/13/SMA   Sobradinho, 26 de abril de 2013. 
 
 
Ilma. Sra.: 
Ver. Maxcemira De Pellegrin Trevisan 
Presidente, em exercício, da Câmara de Vereadores 
Sobradinho - RS 
 
     Senhora Presidente: 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 
encaminhamos  para apreciação e votação Projeto de Lei n° 052,  que autoriza a 
formalização de convênio com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí e abertura 
de crédito especial no orçamento vigente. 

Justificamos o encaminhamento da presente 
matéria a qual tem por objetivo disciplinarmos duas ações administrativas a serem 
implementadas por parte do município de Sobradinho, na condição de sede 
administrativa do Consórcio Intermunicipal  do Vale do Jacuí. 
   Ocorre que com a edição da Resolução nº CIB/RS 654/2012, 
editada por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual de 
Saúde, todos os procedimentos de média e alta complexidade de cuja origem tenha 
sido faturado por parte do Consórcio, será repassado, mensalmente e 
obrigatoriamente na conta do Fundo Municipal de Saúde do município sede, ou seja 
de Sobradinho. 
   Por conta disso, o repasse dos recursos do SUS, depositados 
até então em conta corrente direta do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, 
passou, com base na edição da referida Resolução, a ser para o Fundo Municipal de 
Saúde de Sobradinho. 
   Para tanto, com a formalização de convênio com aquela 
entidade, tão logo ocorra o recebimento dos recursos SUS, haveremos de transferir 
imediatamente ao Consórcio, o qual dará continuidade aos trabalhos de partilha e  
rateio nas faturas mensais dos municípios associados, dentro da sistemática até então 
executada.  
   Com base nisso, tratando-se de recursos não previstos na Lei 
Orçamentária vigente, este Projeto de Lei também contempla pedido de abertura de 
crédito especial. 
   Esperamos ter justificado o encaminhamento da matéria, 
solicitando a compreensão dos nobres pares da casa para a sua aprovação, 
permitindo que possamos dar continuidade no campo da saúde pública em parceria 
com o Consórcio  
 
    Atenciosamente 
         
 
    Jair Vicente Cremonese, 
    Prefeito Municipal, em exercício 
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