
 

                                                                                                                                                                                                  
 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 067, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Dispõe sobre a remissão de juros e 

correção monetária para fins de ajuste 

referente aos programas estaduais da 

saúde de 2014 a 2018 executados pelo 

Município e não empenhados pelo Estado 

do Rio Grande do Sul nos respectivos 

exercícios financeiros, com vistas a 

viabilizar a celebração de Termo de 

Consolidação de Dívida para pronto 

pagamento. 

 

 JOVANI BOZETTI, Prefeito Municipal de São José do Herval, Estado do Rio 

Grande do Sul, 

 

 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a dispensar até 100% 

(cem por cento) dos juros e da correção monetária em ajuste referente aos programas 

estaduais da saúde de 2014 a 2018 executados pelo Município e não empenhados 

pelo Estado do Rio Grande do Sul nos respectivos exercícios financeiros, com vistas 

a viabilizar a celebração de Termo de Consolidação de Dívida para pronto pagamento. 

 

 Art. 2º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber. 

 



 

                                                                                                                                                                                                  
 

 Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL, 

EM 26 DE NOVEMBRO DE 2021.  

 

 

 

JOVANI BOZETTI, 

PREFEITO MUNICIPAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                  
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA Nº 067/2021 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 067/2021 

ASSUNTO: ENCAMINHA MENSAGEM E JUSTIFICATIVA 

SÃO JOSÉ DO HERVAL, 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES: 

 

 Solicitamos apreciação e aprovação do Projeto de Lei Municipal nº 067/2021, 

que tem a finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a dispensar até 100% (cem 

por cento) dos juros e da correção monetária em ajuste referente aos programas 

estaduais da saúde de 2014 a 2018 executados pelo Município e não empenhados 

pelo Estado do Rio Grande do Sul nos respectivos exercícios financeiros, com vistas 

a viabilizar a celebração de Termo de Consolidação de Dívida para pronto pagamento. 

 Por meio da mencionada autorização o Prefeito Municipal poderá firmar o 

Termo de Consolidação de Dívida para pronto pagamento (minuta anexa), que 

possibilitará o pronto pagamento dos valores referentes aos programas estaduais da 

saúde de 2014 a 2018 executados pelo Município e não empenhados pelo Estado do 

Rio Grande do Sul, conforme ofício anexo. 

  Desse modo, e considerando que há relevante interesse público no Presente 

Projeto de Lei, tendo em vista a possibilidade de pronto pagamento pelo Estado do 

Rio Grande do Sul de valores devidos ao Município de São José do Herval, submeto-

o a apreciação deste Poder Legislativo, esperando que a proposição mereça a mais 

ampla acolhida. 

 São José do Herval, em 26 de novembro de 2021. 

Jovani Bozetti, 

Prefeito Municipal. 

Ilmo. Sr. 

Célio Luis da Cunha 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Herval, RS 
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