
Ofício nº 069/2015                Giruá, 06 de julho de 2015.
SMAD/MCR

Senhora Presidenta:

 

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para

apreciação e deliberação o  Projeto de Lei nº 072/2015 que “Autoriza o Executivo Municipal abrir

crédito adicional suplementar”.

O presente Projeto de Lei, busca autorização legislativa para  dotar de recursos orçamentários a

diversas rubricas da Secretaria Municipal de Promoção Humana, destinados a realizar o pagamento de

pessoal o qual presta serviço na execução do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho –

ACESSUAS/TRABALHO,  bem como,  aquisição  de  combustível,  materiais  de  expediente/limpeza  e

demais demandas.

  O referido Programa, busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social,

por  meio  da  articulação  e  da  mobilização  à  integração  ao  mundo  do  trabalho.  Possui,  estreita

articulação com foco no Plano Brasil Sem Miséria, com a promoção de estratégias, ações e medidas de

enfrentamento à pobreza, por meio de mobilização de usuários; monitoramento da execução das ações do

Programa e articulação com diferentes parceiros e políticas públicas. 

Segue, em apenso, cópia da planilha de superavit financeiro de 2014 que comprova 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 072/2015                        DE 06 DE JULHO DE 2015.

Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito
adicional – suplementar

Art.1º-Autoriza o Executivo Municipal a ABRIR CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR,

em  conformidade  com  o  disposto  nos  artigos  42  e  43  da  Lei  Federal  4.320/64,  no  valor  de  até

R$31.975,73 (trinta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) destinados a

dotar  de  recursos  orçamentários  os  Programas  de Trabalho  dos Órgãos  abaixo,  dentro das  seguintes

classificações:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA

0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

244.0015.2,490 ACESSUAS - TRABALHO

3.1.90.04.00.00.00 – 7147 – Contratação por Tempo Determinado.............................................R$5.500,00

3.3.90.14.00.00.00 – 7148 – Diárias- Pessoal Civil......................................................................R$3.000,00

3.3.90.30.00.00.00 – 7149 – Material de Consumo....................................................................R$13.475,73

3.3.90.33.00.00.00 – 7150 – Passagem e Despesas com locomoção...........................................R$ 1.000,00

3.3.90.36.00.00.00 – 7151 – Outros Serviços Terc. - Pessoa Física............................................R$ 1.000,00

3.3.90.39.00.00.00 – 7152 – Outros Serviços Terc.-Pessoa Juridica...........................................R$ 8.000,00

FR:3002 ACESSUAS - PROGRAMA NACIONAL ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO

Art.2º - Para os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior é indicado o valor

de R$31.975,73(trinta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) proveniente

do superavit financeiro/2014 na fonte de recurso 3002. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUA(RS),  EM 06 DE JULHO DE 2015,  60º
ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a Vida sem drogas!


