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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

UICTOR GHAEFF
MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF " Mais trabalho, [ovas realizagões"

ADt 2021-2024

05 DB MAIO DB,2O22
PROJETO DE LEr MUNTCTPAL N'_0.p _12022

Abre Créditos Especiais no orçamento do
município por Superávit, indicq recursos e dá
outras providências.

Art. 1o Ficam abertos os créditos especiais no orçamento municipal instituído pela Lei
Municipal no 193812021 de2911212021, com as seguintes codificações:

I-
SECREI'ARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

07 Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
0701 Fundo Municipal de Saúde
0701 10 Saúde
0701 l0 122 Administração Geral
0701 I 0 122 0006 Gestão do SUS
0701 I 0 122 0006 2054 Manutenção Gestão em Saúde
0701 10 122 0006 2054 33209300000000.4502 (x) Indenizações e Restituições

TOTAL DOS CREDITOS

Art. 2o Servirâ de recurso para cobertura do crédito especial aberto no artigo
financeiro do recurso, conforme Lei no 4.320164, art.43:
4502 - Vigilância em Saúde - R$ 7.512,99

TOTAL:

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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R$ 7.512,99

1o, o superávit

R$ 7.512,99

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL qE VICTOR GRAEFF/RS, 05 DE MAIO D8 2022.
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Écu,

" Mais trabalho, [ovas reallzagões"

A0Íil 2021-2024

Senhor Presidente,
Senltores Vereadores:

Apresentamos o incluso projeto de Lei à fim de que mereça apreciação, análise e a

aprovação dos integrantes desta Colenda Casa Legislativa.

Trata-se da abertura de crédito especial no recurso 4502, na natureza de despesa informada
no inciso I do Art. 1o e descrita no inciso I do Art.2o do projeto que tem por objetivo a devolução
de recurso referente ao Programa de Qualificaçáo das Ações de Vigilância em Saúde 2020 (PQA-
VS 2020), estabelecida pela Portaria no 2.497, onde o município recebeu R$ 9.620,23 quando na
verdade deveria receber o valor de R$ 2.107,24. Conforme o Oficio no 1 17912022IDAEVS/SVS/MS
do Ministério da Saude enviado ao Município de Victor Graeff/RS, o mesmo solicita a devolução
da diferença do repasse. Anexado o Oficio junto ao Projeto"

Do exposto, colocamos a apreci açáo nobres vereadores o presente Projeto de Lei,
urgência.contando com a unânime aprovação em caráter,

Atenciosamente

ToN/.Aí{DRE KOECHE
Prefeito Municipal

UICTÍIR GBAEFF
MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI N, 031 J2022



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

Depaftamento de Afticulação Estmtégica de Vigilância em Saúde

OFÍCIO NO LLT) /2022/DAEVS/SVS/MS
Brasília, 15 de fevereiro de 2022.

A Sm Senhoria o(a) Senhor(a)

SIMONE PATR|CTA LAMMEL

Secretário de Sautde do MunicÍpio de Victor Graeff

AV: COCHINHO, 998 CENTRO

99.350-000 - Victor Graeff/RS

Assunto : Devolução de recurcos referente ao Programa de Qualficação das
Ações de v(1ilÍinch em Saúde 2O2O (PQA-VS 2O2O).

Senhor(a) Secretário(a),

1. Com os cordíais cumprimentos, notifico que o Município recebeu de
forma majomda o repasse referente ao Programa de Qualificação das Ações de
Vigilância em Saúde 2020 (PQA-VS 2020), estabelecido Pela Portaria no 2.497,
de 29 de setembro de 2OZt. Este município recebeu o valor de R$ R$9.620,23
(nove mil, seiscentos e vinte reais e vinte e três centavos), quando na verdade
deveria receber o valor de R$ R$2.107,24 (dois mil, cento e sete reais e vinte e
quatro centavos),

2. Dessa forma, venho conceder a Vossa Senhoria a oportunidade de
prc,mover a quitação do recurso repassado de forma majorada, até 30 dias do
recebimento do presente of'rcb. Informo a Vossa Senhoria que a devolução do
recurso do PQA-VS 2020, recebido pelo município, devení ocorer por meÍo de
Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme orientações contidas no anexo
e/ou através do link: httos://bitvli.com/daevs-svs-pqavs (após abeÊura do link,
favor aguardar 5 segundos).

3. Informo ainda que após o pagamento ou, caso este Município já
tenha promovido a quitação, faz-se necessário encaminhar cópia do respectivo
comprovante ao Departamento de Articulação Estratégica de Vigiláncia em
Saúde (DAEVS), desta Secretaria, contendo o número deste Ofício, por meio do
endereço eletrônico daevs@saude, gov, br.

4. Notifico, ainda, gue a não quitação do
do recebimento do presnte ofícb, importará

débito, no prazo de 30 dias
no subsequente acionafiento
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judicial e/ou instauração de Tomada de Contas Especial, a ser levada a efeito
pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) e julgada pelo egrégio TCU,_além da
inscrição no Cadastro Informativo dos Creditos não Quitados de Orgãos e
Entidades Federais -CADIN, em cumprimento ao disposto na IN-TCU n. 71, de
28 de novembro de 2012, alterada pela INTTCU no 76) de 12, de dezembro de
2016, e Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
5. Vale salientar que o gestor local do SUSr independentemente de
mudança de gestão, é responsável pela prestação de contas dos recursos
destinados a apoiar as ações de saúde, conforme Sú/pula 230 do TCU, a qual
abQrda a questão da corresponsa bilidade legalmente prievista entre os gestores:

"súr"ruu zso 
]

CorÍpête ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos
federais recebidos por seu antecessor, quando este não tiver feito ou, na
irrpossibilidade de fazê-lo, adotar as nÊdidaE legais visando ao rcsguardo do
patrÍE6nio público com a instauração da êonpetente TonBda de Contas
Especial, sob pena de corresponsabilidade. " '

6. Em caso de dúvidas estamos à disposição para orientação e/ou
esclarecimento, por intermédio do e-mail supracitado {u, ainda, pelos telefones
(61) 331s-36s7/3672.

Atenciosamente, ]

l

GERSON FERNANDO MENDES PEREIRA
Secre tá ri o -Su bsti t uto

Secretaria d_e Vioilância em SÚrde

-r Documento assinado eletronicamente por Gercon Fernando Mendes
I coil ,- | Pereira, Secretárb(a) de Vir3iÍincb em Saúdf substituto(a), em
I #,* É116/02/2022, às !6:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
1..*'*.. , no § 3o, do art. 40, do Decreto no 10.543. de 13 de novembro de 2020; e

art.8o, da Po rtaria no 900 de 31 de Marco de 2017.

site

=0, infotrnando
verificador OO25357213 e o código CR AECD6703.

Referência: Processo no 25000.0 LBSLT 12022-08 SEI no 00253572L3
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