
Projeto de Lei n° 11 de 05 de agosto de 2016 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   
  

 

Antonio sartori, Prefeito Municipal de Campo Novo, RS, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciono e promulgo a seguinte Lei.  
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional 

especial no orçamento vigente no montante de R$ 34.925,00 (trinta e quatro mil, novecentos e 
vinte e cinco reais), com as seguintes classificações: 
 
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Unidade: 05 – Despesas não Consideradas na Educação Art. 71 LDB  
Projeto: 1.024 –  Construção de Quadra Coberta  
Elemento de Despesa  

4.4.90.51.00.00.00.00.0001 – Obras e Instalações                                                  R$   34.925,00 
                        
Total dos Créditos Especiais                                                                                 R$   34.925,00 

 
Parágrafo único – Para cobertura dos créditos adicionais especiais, ora 

autorizado, servirão de fonte o seguinte recurso:  
 
Órgão: 99 – Reserva de Contingência 
Unidade: 99 – Reserva de Contingência 
Operação Especial: 0.007 – Reserva de Contingência 

430 - 9.9.99.99.00.00.00.00.0001 – Reserva de Contingência                                  R$ 34.925,00 
 
                               Total das Fontes de Recurso                                                  R$  34.925,00  
  
                  Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   
 

      Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo RS, aos 05 de agosto de 
2016 
 
 
 

                                                                                            Antonio sartori 
                                                                                                          Prefeito Municipal  
 

          Rudimar antonio pasetti 
  Secretário Municipal de Administração 
                         Interino      
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 11/2016 

   EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

 

Senhor Presidente. 
Senhores vereadores. 
 
  Venho através do presente cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, 

oportunidade em que cumpre-nos enviar a esta colenda casa legislativa, o Projeto de lei em 
epigrafe, para analise e apreciação dos nobres Edis, o qual visa “Abrir crédito adicional especial 
no orçamento vigente e dá outras providências”. 

 
                  O Crédito adicional especial visa a suplementação de valor destinado a 
contrapartida para Construção de uma quadra coberta na Vila Turvo, Município de Campo 

Novo/RS, com recursos do Ministério do Esporte, no valor de R$ 243.750,00 e contrapartida do 
Município que inicialmente era de R$ 11.250,00, passou a ser de R$ 46.173,48, sendo 
necessário suplementar a dotação já existente para atender o novo valor de acordo com a 

planilha de engenharia que segue anexo. 
                      Informamos ainda que o valor da contrapartida foi alterado em virtude de 
exigência imposta pela área de engenharia da caixa econômica federal, alterando as dimensões 

da área a ser construída pela melhor adequação da prática esportiva.                       
 
  Contando com a proverbial atenção dos nobres Edis, e o elevado espírito público 

que sempre norteou as decisões dessa casa, solicita que tal matéria seja posta na ordem do dia. 
Desta forma reiteramos nossos votos de respeito e consideração pelos trabalhos desenvolvidos. 
 

 
   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO-RS, AOS 
05 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.                               

                
 

            ______________________________ 

                                      Antônio Sartori 
                                                                                  Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 






