
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 08/2021, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

AUTORIZA A RENÚNCIA DO VALOR DE 

R$ 350.000,00 DO ORÇAMENTO DO 

PODER LEGISLATIVO DE CÂNDIDO 

GODÓI – RS.  

 

Art. 1º Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir mão de R$ 350.000,00 (trezentos e   

cinquenta mil reais) de seu orçamento vigente. 

 

Art. 2º A renúncia do valor a compor R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 

se dará a partir da redução das seguintes dotações: 

01 – Câmara Municipal de Vereadores 

01.031 – Ação Legislativa 

010310100.1.022000 – Equipamentos e material permanente para o Legislativo  

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material 

Permanente...................................................................................................................R$ 55.000,00 

010310100.2.078000 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 

Elemento de despesa: 3.1.90.04.00.00.00 – Contratação por tempo 

determinado..................................................................................................................R$ 10.000,00 

Elemento de despesa: 3.1.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - 

Pessoal.........................................................................................................................R$ 150.000,00 

Elemento de despesa: 3.1.90.13.00.00.00 – Obrigações 

Patronais.......................................................................................................................R$ 10.000,00 

Elemento de despesa: 3.3.90.14.00.00.00 – Diárias - Civil............................................R$ 20.000,00 

Elemento de despesa: 3.3.90.33.00.00.00 – Passagens e despesas com 

locomoção.....................................................................................................................R$ 24.000,00 

Elemento de despesa: 3.3.90.35.00.00.00 – Serviços de Consultoria...........................R$ 15.000,00 

Elemento de despesa: 3.3.90.36.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Física................................................................................................................................R$ 4.000,00 



Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica...........................................................................................................................R$ 50.000,00 

010310100.2.079000 – Publicidade legal e institucional 

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa 

Jurídica..................................................................................................................R$  12.000,00 

 

TOTAL ................. R$ 350.000,00 

 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.  

 

 

Sala da presidência da Câmara Municipal de Vereadores, Cândido Godói – RS, em 03 

de dezembro de 2021.  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

 

 

 

     Valdir Theisen            Darlene Rohleder         Francisco Tiago Braun           Jair Eberhardt 

      Presidente                   Vice-Presidente               1º Secretário                        2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 08/2021 

 

Nobres Vereadores, como é de conhecimento de todos, uma vez que abordamos a 

matéria em várias oportunidades nesta Casa Legislativa, o município de Cândido Godói, necessita 

com urgência adquirir um rolo compactador para a Secretaria de Obras, que será utilizado na 

melhoria das nossas estradas, especialmente do interior.  

O referido equipamento contribuirá e muito para uma melhor pavimentação das 

estradas do interior, facilitando o acesso dos moradores e o escoamento das safras e produtos 

agrícolas produzidos pelos nossos agricultores.  

Preocupados com essa situação e em face das economias realizadas este ano no 

Poder Legislativo, exercício que não foi empenhada nenhuma diária, o Presidente da Câmara, 

Senhor Valdir Theisen, se reuniu no dia 1ª de dezembro de 2021 com o Prefeito Municipal Valdi 

Luís Goldschmidt, em seu gabinete.  

A reunião também se deu pelo fato do Poder Legislativo não ter competência legal 

para destinar valores diretamente às entidades, dependente assim da anuência do Prefeito 

Municipal.  

Na oportunidade o Presidente da Câmara, representando todos os Vereadores, 

propôs o adiantamento de R$ 350.000,00 da sobra do duodécimo, para que fosse utilizado na 

compra de um rolo compactador.  

A proposta foi bem acolhida pelo Prefeito Municipal, sendo que em face de sua 

concordância foi elaborado ata da reunião e envidada ao Poder Legislativo.  

Assim, a Câmara de Vereadores de Cândido Godói, vem, por meio desta resolução, 

renunciar o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) de seu orçamento, para fins 

de que seja devolvido ao Poder Executivo, auxiliando na compra de um rolo compactador, cujo 

custo aproximado é de R$ 700.000,00, conforme repassado verbalmente pelo Prefeito Municipal. 

Com o renuncia o município já terá metade do valor, podendo dar início imediato ao 

processo licitatório, uma vez que o Prefeito Municipal referiu na audiência do dia 1º de 

dezembro de 2021 que o restante do valor para aquisição da máquina já está disponível nos 

cofres público do Poder Executivo.  

 

 



 

Por fim, registramos ser de nosso conhecimento de que o repasse não vincula o 

Poder Executivo, contudo, temos a certeza que o Prefeito Municipal irá cumprir a referida 

destinação, uma vez que tal repasse é de fundamental importância para a compra de um rolo 

compactador, tendo sido acordado na reunião do dia 01/12/2021.  

Portanto, à vista do que apresentado, conta-se com a aprovação desta resolução pelo 

plenário. 

Sala da presidência da Câmara Municipal de Vereadores, Cândido Godói – RS, em 03 

de dezembro de 2021.  

 

 

   

Valdir Theisen              Darlene Rohleder            Francisco Tiago Braun             Jair Eberhardt 

Presidente                     Vice-Presidente                   1º Secretário                          2º Secretário 

 


