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Lei n.º 1618 de 18 de fevereiro de 2010. 
 

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 213.521,10.” 

 
  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$-
213.521,10 (Duzentos e treze mil, quinhentos e vinte e um reais e dez centavos) nas 
seguintes Unidades e Rubricas Orçamentárias: 
 
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 
03 01 20 601 0003 1069 Aquisição Caminhões Basculante - PRODESA 
4.4.90.52.00.0000           Equipamentos e Material Permanente .............. R$-198.521,10 
 
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO 
 
08 01 26 782 0004 2085 Defesa Civil RS – Situação de Emergência 
3.3.90.30.00.0000           Material de Consumo ........................................ R$-  15.000,00 
 
T o t a l ..................................................................................................... R$-213.521,10 
 
OBJETIVOS: Custear despesas com a aquisição de dois caminhos basculantes com 
recursos repassados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento através 
dos contratos de repasse n.ºs. 261.390-29 e 261.727-89 ambos no valor de R$-
97.500,00 e despesas com a recuperação de estradas com recursos repassados pelo 
Governo do Estado em razão da situação de emergência decretada no Município. 
 
 Art. 2º Servirá de cobertura para o crédito referido no Art. 1º, o superávit 
financeiro verificado no balanço patrimonial do exercício de 2009 na conta do 
PRODESA, sendo R$-195.000,00 referente ao repasse efetuado pelo MAPA e R$-
3.521,10 referente aos rendimentos auferidos pela aplicação financeira, e ainda, o 
excesso de arrecadação verificado no corrente exercício em razão de repasse do 
Governo do Estado de recurso, em decorrência da decretação da situação de 
emergência no Município. 

 
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do prefeito Municipal de Formigueiro 
Em 18 de fevereiro de 2010. 
 
 
 
      João Natalício Siqueira da Silva 
       Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se 
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Projeto de Lei n.º 05/10 
 
 
 
 

J U S T I F I C A T I V A 
 
 
 
 
  Em relação ao projeto de lei n.º. 05/10, que trata da abertura de Crédito 
Especial, apresentamos a seguinte justificativa: 
 
  Em 2008 o Município foi contemplado com recursos para aquisição de 
dois caminhões basculantes para a Secretaria da Agricultura através de duas emendas 
parlamentares efetuadas no orçamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 
 
  Em 2009 foram liberados tais recursos, no entanto não houve tempo hábil 
para a licitação visando a aquisição destes veículos. Como não se concretizou a 
compra, o crédito especial aberto na época extinguiu-se em 31 de dezembro de 2009. 
 
  Em vista disso, há a necessidade de incluir-se ao orçamento vigente 
dotação específica para a abertura do competente processo licitatório para a aquisição 
dos caminhões. 
 
  Por outro lado o município teve homologado pelo Governo do Estado a 
situação de emergência no Município. Em conseqüência, destinou R$-15.000,00 para 
ser aplicado em despesas correntes, os quais serão utilizados na recuperação das 
estradas. 
 
  Para que isso seja possível, é necessário que estes recursos sejam 
incluídos ao orçamento vigente. 
 
Em 18 de fevereiro de 2010. 
 
 
 
      João Natalício Siqueira da Silva 
       Prefeito Municipal 


