
Ofício nº 072/2016                Giruá, 14 de Junho de 2016.

SMAD/ MCR

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar para apreciação
e deliberação o Projeto de Lei nº 067/2016 que “Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito adicional –
especial”.

Pelo presente, encaminhamos o incluso projeto de lei, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial no orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, visando a construção da nova sede para
atendimento do PROCON ao público, objetivando prestar informações sobre seus direitos e deveres, conforme o
Código de Defesa do Consumidor.

Encaminhamos, em anexo, cópia do Termo de Destinação de Valores com Encargos ao Município de
Giruá, oriundo do Ministério Público Federal em conta vinculada à Ação Civil Pública nº2002.71.05.000206-6
pela contemplação dos projetos apresentados pelo Executivo Municipal, para serem utilizados na construção da
sede do PROCON, aprovados no montante de R$91.394,89 de acordo com o IC nº 1.29.010.000106/2013-43.

Em  contrapartida  pelo  Executivo  Municipal,  segue  em  anexo,  cópia  da  planilha  de  superávit
financeiro/15 que comprovam a existência dos recursos indicados a redução.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

 

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidenta do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a Vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 067/2016                             DE 14 DE JUNHO DE 2016.

Autoriza  o  Executivo  Municipal  abrir  crédito
adicional – especial.

Art.1o. Autoriza  o  Executivo  Municipal  a  ABRIR  CRÉDITO  ADICIONAL  –ESPECIAL,  em
conformidade com o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de até R$115.069,24 (cento e
quinze mil e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos)  destinados a  dotar de recursos orçamentários os
Programas de Trabalho do Órgão abaixo, dentro das seguintes classificações:

15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA

1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA

04 125 0095 2,371 Manutenção da Atividade do Procon

4.4.90.51.00.00 - … - Obras e Instalações....…..…………………………………………………........R$91.394,89

FR: 1331 MIN. PUBLICO FEDERAL - IC 1.29.010 PROCON 

Objetivo: Repasse do Ministério Público Federal em conta vinculada à Ação Civil Pública nº2002.71.05.000206-
6 pela contemplação dos projetos apresentados pelo Executivo Municipal, para serem utilizados na construção da
sede do PROCON de acordo com o IC nº 1.29.010.000106/2013-43.

15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA

1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA

04 125 0095 2,371 Manutenção da Atividade do Procon

3.3.90.39.00.00 - … - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica………………………….………....R$6.847,59

4.4.90.51.00.00 - … - Obras e Instalações....…..……………………………………………………....R$11.826,76

4.4.90.52.00.00 - … - Equipamentos e material permanente…..…………………………..……...........R$5.000,00

FR: 1303 – PROCON MUNICIPAL

Objetivo: A abertura da rubrica acima elencada,  visa contrapartida na atividade para construção de nova sede
para atendimento do PROCON ao público, objetivando prestar informações sobre os direitos e deveres dos
consumidores, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Art.2o.  Para os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior é indicado o valor de
R$91.394,89 (noventa e um mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) oriundo do repasse
do  Ministério  Público  Federal  em  conta  vinculada  à  Ação  Civil  Pública  nº2002.71.05.000206-6  pela
contemplação dos projetos apresentados pelo Executivo Municipal, para serem utilizados na construção da sede
do PROCON de acordo com o IC nº 1.29.010.000106/2013-43, e o valor de contrapartida de R$23.674,35 (vinte
e três mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) oriundo do superávit financeiro/2015. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ (RS), EM 14 DE JUNHO DE 2016, 61º ANO DA
EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a Vida sem drogas!


