
Ofício nº 019/2015                Giruá,  05 de março de 2015.
SMAD/MCR

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar para
apreciação e deliberação o  Projeto de Lei nº 021/2015 que “Autoriza o Executivo Municipal abrir
crédito adicional – especial”.

O  presente  projeto  de  lei  visa  a  abertura  de  nova  dotação  orçamentária  na  Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Rural,  com o objetivo de buscar autorização legislativa para abertura de
nova dotação orçamentária na atividade “2.153 – Apoio e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário”,
visando o repasse de recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Salientamos que este recurso será proveniente conforme contrato de repasse n°808661/2014,
Caixa processo n°2617.1020.094-75/2014,  entre o Município de Giruá e o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, representado pela Caixa Econômica Federal, objetivando a execução
de  ações  relativas  ao  apoio  e  desenvolvimento  do  setor  agropecuário,  sendo  o  valor  de  repasse  de
R$146.250,00 (cento e quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais), recurso de contrapartida no valor
de R$48.550,00 (quarenta e oito mil e quinhentos e cinquenta reais) para aquisição de máquinas (dois
conjuntos de fenação) para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

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

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
  Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder

Viva a Vida sem drogas!



Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

PROJETO DE LEI Nº 021/2015                              DE 05 DE MARÇO DE 2015.

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$146.250,00 (cento e quarenta e seis mil  duzentos e cinquenta reais)  destinados a dotar de recursos
orçamentários os Programas de Trabalho do Órgão abaixo, dentro das seguintes classificações:
16 - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
1602 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL
20 606 0066 2,153 Apoio e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário
3.4.4.9.0.52.00.00.... EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.............................R$146.250,00
FR: 1326 - CONTRATO N°808661/2014 – AQUIS. DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
Objetivo: Visa a abertura de dotação orçamentária na Secretaria de Municipal Desenvolvimento Rural,
visando custear  despesas  para  aquisição de  máquinas  (dois  conjuntos  de  fenação)  para  a  Secretaria
Municipal  de  Desenvolvimento  Rural,  através  do Convênio de repasse  de recursos  do  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art.2o.  Para os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior é indicado o
valor de R$146.250,00 (cento e quarenta e seis mil  duzentos e cinquenta reais)  oriundos de recurso
transferido através Convênio nº1020.094-75/2014, Contrato de Repasse n°808661/2014 para aquisição de
máquinas (dois conjuntos de fenação) para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural..

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUA(RS),  EM 05 DE MARÇO DE 2015, 60º
ANO DA EMANCIPAÇÃO.

ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
Prefeito Municipal 

Viva a Vida sem drogas!


