
 
Ao Senhor Presidente 
Senhoras Vereadoras 
Senhores Vereadores 
 

 
Os Vereadores abaixo-assinado, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com base na Lei Orgânica do Município e no Regimento 
Interno apresentam as seguintes: 

 
 
 

EMENDA AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014- 2 017 
 
 
 

Art. 1º - Nos recursos destinados à Secretária Municipal de Assistência 
Social Trabalho e Cidadania no plano plurianual de investimentos para o 
quadriênio 2014 – 2017 para o Município de Santo Ângelo-RS, protocolado pelo 
Executivo Municipal nesta Casa sob nº 1709, como despesas de unidade gestora 
passam a contar com os seguintes valores: 

No programa 1202 atividade 006 Convênio com entidades capacitadas 
para atendimento a crianças, adolescentes e jovens cuidados passará a contar 
com o valor de R$ 3.340.000,00(três milhões trezentos e quarenta mil reais); 

No programa 1203 atividade 009 Repasse de recursos a instituições de 
pessoas portadoras de deficiências, legalmente constituídas passará a contar 
com o valor total de R$1.040.000,00(um milhão, e quarenta mil reais); 

No programa 1204 atividade 013 Convênio com entidades capacitadas 
para atendimento ao idoso passará a contar com o valor de R$ 
760.000,00(setecentos e sessenta mil reais); 

No programa 1205 atividade 018 Convênio e repasses de recursos e/ou 
bens para entidades assistenciais legalmente constituídas que realizam 
trabalhos assistenciais passará a contar com o valor de R$ 1.760.000,00(um 
milhões setecentos e sessenta mil reais); 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Art. 2º - Ficam retirados R$ 2.280.00,00 (dois milhões, duzentos e oitenta 

mil reais) das seguintes previsões propostas pelo Poder Executivo Municipal, os 
quais devem repassados a Secretária de Assistência Social Trabalho e Cidadania 
Municipal, possibilitando as previsões de valores constantes no artigo 1º desta Lei: 

 
Gabinete do Prefeito – R$2.280.000,00, sendo tal valor retirado das 

seguintes áreas:                                                                                                                                        
Apoio administrativo – R$200.000,00 
Qualificação da coleta seletiva – R$ 800.000,00 
Destinação final dos resíduos – R$ 1.280.000,00 
 
  
 

Sala das Sessões, ____ de agosto de 2013. 
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