
       Estado do Rio Grande do Sul
        PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
        CNPJ: 97.228.126/0001-50             Fone: (055) 3 236 1200
         Av. João Isidoro, 222 – CEP: 97210-000 – FORMIGUEIRO – RS.

Lei nº. 1749 de 06 de fevereiro de 2012.

“Autoriza  a  Abertura  de  Crédito  Especial  no
Valor de R$ 2.900,00”.

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$-2.900,00 (Dois mil e
novecentos reais) na(s) seguinte(s) unidade(s) e rubrica(s) orçamentária(s):

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

 06 04 27 813 0023 1163 
                      4.4.90.52

Reequipamento do Ginásio Poliesportivo
Equipamentos e Material Permanente

R$
2.900,00

T o t a l 2.900,00

Art. 2º Servirá de cobertura para o crédito referido no Art. 1º - de acordo com o § 1º do Art.
43 da Lei 4320/64, o superávit financeiro verificado no balanço patrimonial de 2011 na conta de 
recurso LIVRE, no valor de R$ 2.900,00.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Formigueiro, 08 de fevereiro de 2012.

   João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal

   Registre-se e publique-se.

 Secretário da Administração



Referente ao Projeto de Lei nº 10/2012 

JUSTIFICATIVA

Com relação a este Projeto de Lei, que ora encaminhamos para apreciação dessa Casa, 
fizemos a seguintes colocações:

O Ginásio Poliesportivo José Luiz Dellinghausen desde a sua inauguração conta com um 
placar precário, atualmente obsoleto para o fim que se destina.

O orçamento vigente não contempla dotação para a aquisição de equipamentos para 
aquela praça de esportes. Por isso a necessidade de inclusão de dotação para possibilitar o 
registro de despesas do gênero. 

Como cobertura, estamos utilizando parte do superávit financeiro de 2011 da conta de 
recursos livres. Do total do superávit de R$-225.665,05, deduzindo-se o valor deste projeto, 
permanece o saldo de R$-222.765,05.

Formigueiro, 08 de fevereiro de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal


