
Lei n.º 1459 de 16 outubro de 2007. 
 
 

Autoriza a abertura de Crédito 
 Especial no valor de R$-12.746,00. 

 

João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em 
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:    
 
  Art. 1º - Fica autorizada a abertura de Crédito Especial no valor de R$-
12.746,00 (Doze mil e setecentos e quarenta e seis reais), na seguinte Unidade e 
Rubricas Orçamentárias: 

   
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 
03 01 20 601 0072 1054 Aquisição de Implementos Agrícolas - PRODESA 
4.4.90.52.00.0000           Equipamentos e Material Permanente .................... R$-11.746,00 
 
03 01 20 601 0072 1066 Aquisição de Equipamentos – Contrapartida PRODESA 
4.4.90.52.00.0000           Equipamentos e Material Permanente .................... R$- 1.000,00 
 
T O T A L ........................................................................................................ R$-12.746,00 
 

OBJETIVOS: Custear despesas com a aquisição de implementos agrícolas com o saldo 
financeiro remanescente de recursos repassados pelo Ministério da Agricultura através do 
PRODESA. 
 
  Art. 2º - Servirá de cobertura para o crédito referido no Art. 1º, o superávit 
financeiro verificado no balanço patrimonial do exercício de 2006 na conta do PRODESA 
no valor de R$-10.900,00 (inciso I do § 1º do Art. 43 da Lei n.º 4320/64) e o excesso de 
arrecadação verificado no exercício de 2007 decorrente de rendimentos da aplicação 
financeira deste recurso no valor de R$-1.846,00 (inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei n.º 
4320/64). 

 

  Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Formigueiro, em 16 de outubro de 2007. 

 
   João Natalício Siqueira da Silva 

                                                 Prefeito Municipal 
 
 
  Registre-se e Publique-se 

 

Sandra Regina Alves da Silva 

 Secretária da Administração   



  
Ref. á Lei n.º 1459/07 

 
 
 

J U S T I F I C A T I V A 
 
 
 
  Em relação ao projeto de lei n.º. 58/07, que encaminhamos neste momento 
para a apreciação desse Legislativo, apresentamos a seguinte justificativa: 
 

1. Em dezembro de 2005 foi firmado entre a Prefeitura de Formigueiro e o Ministério 
da Agricultura e Abastecimento (PRODESA), através da Caixa Econômica 
Federal, Contrato de Repasse no valor de R$-68.250,00 com a participação do 
Município com a importância de R$-5.350,00, a título de contrapartida. 

 
2. O objetivo daquele Contrato era de transferir recursos financeiros da União para 

execução de ações de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário no 
Município de Formigueiro. 

 
3. Em 2006 as despesas foram executadas de conformidade com o Plano de 

Trabalho. No entanto, após a aquisição de diversos implementos para a patrulha 
agrícola, do total repassado pela União, permaneceu um saldo financeiro positivo 
de aproximadamente R$-10.000,00. 

 
4. Para evitar que o Município devolvesse este saldo, foi solicitado a prorrogação da 

vigência do Contrato e a ampliação das metas inicialmente previstas, a fim de 
permitir a aquisição de novos equipamentos, com os mesmos objetivos. 

 
5. No decorrer do último mês de setembro, as interpelações do Município foram 

atendidas. Por esta razão, se faz necessário incluir no orçamento vigente, 
dotações específicas para o registro das despesas previstas, tanto com recursos 
remanescentes da União, como da contrapartida de responsabilidade da 
Prefeitura. 

   
 
    Formigueiro, 16 de outubro de 2007. 
 
 
      

    João Natalício Siqueira da Silva      
                         Prefeito Municipal 

 

 


