
PROJETO DE LEI Nº_____/2022  
 

 

 

Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 70.000,00. 

 

 

  Art. 1º O Executivo Municipal fica autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial no 

Orçamento de 2022, Lei Municipal n° 3.605, de 15 de dezembro de 2021, no valor de R$ 70.000,00 (setenta 

mil reais) com a seguinte classificação orçamentária: 

 
Órgão .............:  12  SECRETARIA DE AGRICULTURA 

Unidade ...........:  01  Sec. Agricultura  

Categoria             Descrição                                            Conta          Rcso             Valor(R$)  

20.606.5712.2872.000  Apoiar o Agricultor 

3.3.3.90.39.00.000000 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ                            6223          1094              4.000,00 

3.4.4.90.51.00.000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                   6224          1094             65.990,00 

3.4.4.90.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    6225          1094                 10,00 

 

Art. 2º O Crédito Adicional Especial a que se refere o artigo anterior será coberto através da 

previsão de arrecadação a maior dos recursos financeiros provenientes da Secretaria de Obras e Habitação 

do Estado do Rio Grande do Sul conforme Termo de Convênio nº 2193/2022 – código de vinculação 1094 

– a se verificar no exercício financeiro corrente. 
 

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

 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos quatro dias mês de agosto do 

ano de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 

 

 

  



 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

 

 
    Excelentíssimo Senhor Presidente: 

 

 

O Projeto de Lei, anexo, que encaminhamos à nossa Colenda Câmara Municipal, 

para considerações, apreciação e votação dos Senhores Vereadores, destina-se a criar rubricas de despesa 

orçamentária para aplicação de recursos financeiros oriundos da Secretaria de Obras e Habitação do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Os recursos serão utilizados na perfuração/construção de poço tubular profundo 

para abastecimento de água para consumo humano para a Comunidade Serra Negra, beneficiando 

aproximadamente 22 famílias. 

Considerando que a Lei de Orçamento em vigor não contempla as rubricas de 

despesa específicas para esta finalidade, faz-se necessária a inclusão agora, possibilitando assim, a 

aplicação dos recursos financeiros. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, estas são as razões do encaminhamento 

do presente Projeto de Lei e, considerando a urgência do assunto, por se tratar de matéria que envolve 

autorização para aplicação de recursos financeiros, permanecemos confiantes em sua aprovação unânime 

por esse Legislativo Municipal, em caráter urgência. 

 

 

 

 

CÉSAR ULIAN 

     Prefeito Municipal 


