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Df. nO 180/17 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 14 de agosto de 2017.

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei nO 087117

Senhor Presidente:

, 5 .r.~)0'1

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
087/17, desta data, que Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento de

2017.

Exposição de Motivos:

o presente projeto de lei está sendo encaminhado devido à necessidade

de abertura de crédito especial para a participação do Corpo de Bombeiros de

Carazinho em treinamentos e aperfeiçoamento de pessoal, em consonância com o

disposto na Lei Municipal nO 8.130/16. que trata da finalidade da verba do FUNREBOM,

Cabe salientar que o assunto Jã foi deliberado e aprovado pelo Conselho

Gestor do FUNREBOM. conforme Ata datada de 04 de agosto de 2017. cópia em

anexo,

APD!CIOV
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www.<~•• ,inh"'""go •.b r
.•.•• n'd. FW •• d. Cun •••• n' , 2&0.COfl!'O

T<~'ono: ("I 3331.l699 I •. m.il: prof1lilur.lIi!<or.u:inho,".go. b,

I/;~I Prefeito

,



PROJETO DE LEI N° 081, 14 DE AGOSTO DE 2011,

Autoriza a abertura de Crédito Especial
no Orçamento de 2017.

Art. 10 Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Especial no Orçamento do
exercício de 2017, no valor de RS 10,000,00 (dez mil reais), com a seguinte
classificação:

11 SECRET. DE DESENVOLV. E MOBILIDADE URBANA
11.01 Gabinete da Secretaria

11.01.06 Segurança Publica
11.01.06.181 Policiamento

11.01.06181.0082 Policiamento Militar
11,01.06,181,0082.2325 Manul Corpo de Bombeiros Carazirtho

xxxx133.3.9.033.00,00.OO Passagens e Despesas Com Locomoção
1700 Funrebom..................... .. __ R$ 10,000,00

Art. ~ Servira de cobertura para o Crédito Especial, autorizado pelo artigo
1., a redução de saldo da seguinte dolação

11 SECRET. DE DESENVOLV, E MOBILIDADE URBANA
11,01 Gabinete da Secretaria

110106 Segurança Pública
11.01,06,181 Policiamento

11.01.06.181.0082 Policiamento Militar
11.01.06.181.00822325 Manut Corpo De Bombeiros Carazirtho

32691/3.3,3,9.0.30.00.00,00 Material de Consumo
1700 Funrebom., , "."., , ,.., , ,..,., ,R$ 10,000,00

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2017.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 00 CONSELHO DIRETOR DO
FUNREBOM

(Portaria nO132, de 09 de fevereiro de 2017)

Aos quatro dias do mês de agosto de 2017, às 9:00 (nove horas), na sede da
Prefettura Municipal de Carazinho, situada na Avenida Flores da Cunha, nO1264.
reuniram-se em Reuniáo Extraordinária, os membros que compõem O Conselho
Diretor do FUNREBOM, designados pela Portaria nO 132, de 09 de fevereiro de
2017, abaixo signatários. Assumindo a presidência dos trabalhos, na forma prevista
no inciso I do Art. 4° da Lei Municipal nQ 5.129, de 29 de dezembro de 1997 e suas
alterações, o Prefeito colocou em apreciaçao aos membros o Plano de
Investimentos atualizado do FUNREBOM para o ano de 2017, conforme Ofício nO
06112017, que é parte integrante da presente Ata. A atualização do Plano de
Investimentos foi explanada pelo 1° Tenente Alair Humberto Lago, sendo o referido
plano aprovado por unanimidade pelos presentes à reunião. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reuniM, sendo lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e
achada conforme, segue assinada por todos os presentes, dando o Senhor Prefeito

por encerrada a reunião.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
S S P _ CORPO DE BOMBEIROS MIUTAR - 7"8BM

CORPO DE BOMBEIROS DE CARAZINHO

Cararinho, 13 de Julho de 2017.

Ofício nl'" 06112017.
Do Comandante do Corpo de Bombeiros de Carazinho

A Exmo Sr Milton $chmitz
Prefeito do Município de Carazinho
Assunto: Atualização Investimentos Funrebom 2017.

Ao Cllmprimentar cordialmente vossa Excelência, solicito nova convocação

dos membros do Conselho Diretor do Funrebon para apreciar atualizaçáo do Plano

de Investimentos dos recursos do Funrebom para o segundo semestre de 2017,

lnformo-lhe que o plano de Investimentos aprovado anteriormente em 22 de

Março previa um investimento anual de R$ 699.000.00 (seiscentos e noventa e nove

mil reais), sendo que o atual a ser apreciado pelo Conselho será de R$ 676.000,00

(OitoCentos e setenta e seis mil reais).
DestacamOS que inicialmente haYÍa sido previsto um investimento no valor de

R$ 70,000,00 (Setenta mil reais) para a viatura VolvoNM ABT 9350, placa lVA 6249,

que foi recebida do Estado em 2013, sendo que apóS orçar os equipamentos e [MO

de obra para instalar as melhorias na viatura, o orçamento atual esta previsto em R$

105.000,00 (Cento e cinco mil reais), ultrapassandO assim os 25% de margem

investimentos previstos na Ata da Reunião do Conselho Diretor, motivo pelo qual a

necessidade de nova convocaçêo dos membros do Conselho Diretor para

apreciação da atualização do plano de investimentos do Funrebom no ano de 2017,

liberando assim para licitaçao desta aquisiçao pendente.
sendo o que se apresentava para o momento. colho o ensejo para

renovar-lhe protesto de elevada estima e consideração.

Prd &lIftip1J!k CU3lB1KI
SetrtbrU de GabiGele
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Oficio nO 06012017

293.237B4
590.000,00
883.237,84

VALOR
195.000,00

JUSTIFICATIVA: AquisiçAo no primeiro semestre de
equipamentos de salvamento veicular: cilindro expansor,
mangueira hidráulica, materiais para estabilizaçao veicular.
AquisiçAO de equipamentos de combate a incêndio:
Equipamento de proteçao respiratória, mangueiras de
combate a incêndio e ui amenlos ara entrada fo da.

RUBRICA
I _Equipamentos e materiais permanentes.

carazinho, RS, 13de Julhode 2017.

2. Plano de Investimentos para apllcaçao do FUNREBOM2017:

DoCorpode BombeirosCARAZINHO

Ao limO Sr Adroaldo De Cal'1i.

M.D. seaetáT10da Fazendado Municipio de Carazinho

Assunto:Atualizaçao plano de inves1imentos.

ESTADODORIOGRANDEDOSUL
S S P_ CORPODE BOMBEIROSMILITAR- CCB

CORPODE BOMBEIROSDECARAZlNHO

PLANODE INVESTIMENTOSATUALIZADOFUNREBOMDO 3° PElEM - 2Q1I

PLANODE INVESTIMENTOS00 CORPO DE BOMBEIROSDE CARAllNHO PARA
O ANO DE 2017, COM VALOR ORÇADO DE R$ 876.DOO,00(OITOCENTOS E
SETENTA E SEIS MIL REAIS), EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL N°
5.129197ALTERADAPELALEI MUNICIPALNO8.130/16.

1. FUNREBOM:
saldo remanescentedo FUNREBOMem 31-12-2016
Previsãode arrecad o ra o ano de 2017

Total de recursos para o ano de 2017.
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Fonna de aqulsiçaO: lã. adquiridos por LicitaçAo- Aquisiçao no
primeiro semestre de bens de mobília para as salas de
operaçOes e sargenteaçaO do quartel no valor de R$
7.000,00. Aquisiçao de bens de mobnia para a cozinha do

uartal e cama~'~ara aI . mentos no valor de RS 10.00000.
1_Equipamentos e materiais pennanentes•

112.000,00

AquisiçãO ~a~fic =:eg),lr:dO s,;-,-"esrffl .i", :;;:'11:
JUSTIFICATIVA: Aquisiçao de compressor elétrico de ar

respirável, macacão d. proteçãO química nlvel A,

equipamentos complementares de salvamento em altura com

valor estimado d' R$ 62.000,00. Aquisição d, novos

armários alojamentos, colchõeS, cadeiras novas para lodos
os setores e mobiliario em gefal com valor estimado de R$

50.000.00.
II • Aquislçlo e manutenção de veicules leves e pesados.

159.000,00

,tquisIÇ"':l"'c "sg, .•...,., s"" ..~••..,õí d - -~,~,':'.'• __ '" •••••• "'CC ".,,'>' ~ "-',-,"
JUSnFICATIVA: Aquisição para o segundo semestre 2017
de uma camioneta Pick Up para utilização nas atividades
operacionais e no setor de prevenção a incêndios no valor
aproximado de R$145.000,00.
Manutenção e compra de peças para as abJais viabJras

I rw:.sadasdo CB Carazínho no valor de R$ 14.000 00.
m _ Equipamentos pal1l atividades técnicas, serviço de

24.000,00

pré-t1ospltalar, de bUSca e salvamento, de proteçãO e
combate a sinistros, de serviços de resgate de pessoas e

bens.

JUSTIFICATIVA: Aquisição no primeiro semestre de 2017 de

materiais diversos, ",mo cordas, maca, mosquetao,
mochilas, cintos, cabos solteiros, etc. Para atendimento de
ocorrências como salvamento em altura, salvamento d,
oessoas em locais de diflcil acesso.
IV - Contrataçlo de docentes especializados pano 4.000,00

quallflcaçio técnica profissional dos militares •
servidores da OrganizaçãO de Bombeiro Militar.

JUSTIFICATIVA: Contratação de docentes especializados
nas diVersas áreas de atuação do serviço de Bombeiro, como
salvamento veicular, combate a incêndio, busca e resgate,

com a utiliza o de aulas teóricas e fáticas alou seminários.



v • Assinaturas de periódiCOs técnicos relacionados com
2.000,00

engenharia de incêndio, medicina de urgência, jornaiS
regionais e estaduais, serviços especializados
destinados ao potencial operacional de emprego em

resposta de bombeiro militar.

JUSTIFICAnvA: Assinaturas de periódiCOStécnicos, sejam
semanais ou mensais, visando qualificar e manter atualizado
efetivo com novas técnicas no atendimento de ocorrências.
VI • Construção, ampliação e manutençlo de Instaiações 15.000,00

prediais e oentn>s de treinamento de bombeiros de
Organizaçlo de Bombeiro Militar.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para manutenção

da, instalaçOes do quartel, ",mo banheiros, cozinha,

insta o elétrica entre outros.
VII _ Despesas de custekJ, material de consumo, da 30.000,00

Organização de Bombeiro Militar.

JUSTIFICATIVA: Pagamento de contas de Internet, telefonia
fixa e móvel. Contratação de empresa terceirtzada para
limpeza geral do quartel durante o ano de 2017, devido o
baixo número de servidores militares sendo que estes já
estao sobrecarregados com suas atividades administrativas e
operacionais. Prática esta já adotada por diversos Pelotoes
de Bombeiros do nosso Estado.
VIII • investimentos em treinamentos e aperfeiçoamento 35.000,00

de pessoal, com pagamento de todas as despesas de
custeio e deslocamento pró- aprimoramento profissional
técnico, Inclusive enviando Militares para se
aperfeiçoarem fora do Estado e Pais, desde que em
cursos devidamente reconhecidos e de Interesse da
instituição.

JUSTIFICATIVA: Treinamento técnico profissional do efetivo
em CU11l0S e seminálios em qualquer lugarllocal desde que
devidamente reconhecidos e de interesse da instituição
durante o ano de 2017.
IX _ Pagamento de hora/aula aos militares que proferirem 2.000,00

cuntOS institucionais de Brigadistas de incindio.
JUS~F1C~~A: Pagamento de hora/aula ao militar que
profenr, ministrar aula á Brigadistas de Incêndio na sede do
CB Carazinho.
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x _Equipamentos de proteção Individual e COletivo
125.000,00

JUSTIFICATIVA: Aquisição no primeiro semestre de 2017
EPI Calça e Jaqueta, capacete, luvas, baladava e outros
materiai'~-~ara o efetivo do CB Carazinho.
XI ~Fardamento InstItUcional regulamentar.

20.000,00

:V.jl.:!$'_r,ti~par,,: ~~~,";Jl'l"'i~.J&lr_"'i't;~, '.':'<- :;{di.
JUSTlFICATlVA: AquisiçãO de blusão operacional para todo
o efetivO do CB Carazinho, aquisição de conjuntos completos
de fardamento para noVOS Soldados concursados •
~ntos do Co Voluntário de Militar Inativo. S.DOO,DO
XII • Gastos de pronto pagamento, para subsidIar •
anmentaÇio e hospedagem •• Militares Estaduais em

operação, no deCorrer do atendimento de ocorrências de

grande duração, .m eventos •• caráter institUcional,

tTeinamet1toe e InstruÇ6eS.

JUSTIFICATIVA: Gastos com pagamentos de alimentaçao

elou hoSpedagens d. Militares •m atendimento d•
ocorrências de grande duraçao, seja em Carazinho ou na
região de atuação do 3° PeIBM, ou com Militar deste Pelotão
deslocado para apoio em outra unidade. Subsidiar eventos de

caráter institUcional ""mo treinamentos, instruçõeS •
seminários.
XIII . Habilitação legal d. condutores de Veiculos d. 18.000,00

Emergência,

;':::.i~,,~:~.!',:!!!!,-E : ~:, d;,:.,r':. '- --_._.",,~:-,,"_.: '." ...
JUS~I.FICATlVA: HabiHtaçao no segundo -~mestre de 2017
de m~htaresna CNH categoria D para conduzir viatura pesada
(ca~lnh6es) com foco na indus:io de novos soldados e que
deVIdo ao baixo efetivo, todos dever estar habiritado~ n ta

ona es

XIV _ AqulslçAo e/ou substituição do material 15.000,00

especializado e de consumo, Incluindo material de
comunicaçlo e de Informática.

JUSTIFICATIVA: Realizaçao de manutençao pe .6cr
computadore . n lca ems e Impressoras. Aquisiçêo de 03 (três) novos
~mputadores para s~bstituiçao de equipamentos
S=:adO~, e 02.. (doIS) televisores para alojamento

• o e matenals de informática. diversos. .



--------------
xv • Aqulslç10 e conservação de material de alojamento, 10.000,00
cozinha 8 mesa, expediente, limpeza e higiene.

JUSTIFICATIVA: AquisiçãO de materiais diversos para
manutenção, limpeza, higiene de alojamento, banheiros,
quartel em geral. Aquisiçao de materiais de expediente
diversos oCBcaralinho.
XVI _ AquisiçãO de materiais e manutenção do 105.000,00
equipamento automotor e especializado. 2" semestre de
2017.

JUSTlFICAnvA: Aquisiç:io no segundo semestre de 2017.
de novos itens para viatura VotvoNM ABT 9350, visando
melhor desempenho da v1at1Jra no atendimento em
ocorrências. Itens como torre de iluminação, sinalização de
eme inda man otinho.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

