
PROJETO DE LEI Nº_____/2022  

 

 

 

Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 9.000,00. 

 

 

  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$ 9.000,00 (nove 

mil reais) com a seguinte classificação orçamentária: 

 
Órgão .........:  13  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

Unidade .......:  01  M.D.E. 

Categoria             Descrição                                            Conta          Rcso           Valor(R$)  

12.361.5622.2736.000  Contratar Cursos, Seminários, Convenções/Fund. 

3.3.3.90.32.00.000000 MATERIAL, BEM, SERV.P/ DIST.GRATUITA                  5700          0020            9.000,00 

 

Art. 2º O Crédito Adicional Especial a que se refere o artigo anterior será coberto através do 
superávit financeiro dos recursos da M.D.E. – código de vinculação 0020 – apurado no exercício financeiro de 2021. 

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

 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos vinte e nove dias mês de 

setembro 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 criar rubrica de despesa 

para garantir o pagamento de despesas relacionadas ao projeto PROERD – Programa Educacional de 

Resistência às Drogas. 

Este Programa consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Brigada 

Militar, as Escolas e as Famílias que tem como missão ensinar aos estudantes habilidades para tomada 

de boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável.  

Nesse sentido, o Município colabora com a aquisição de camisetas e medalhas 

para serem distribuídas aos alunos participantes, bem como a locação de espaço para a realização da 

culminância do projeto. 

Sendo assim, considerando que a lei orçamentária em vigor não contempla 

rubrica de despesa para a finalidade acima descrita, faz-se necessário a inclusão agora, possibilitando 

assim, a execução do mencionado projeto. 

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

do presente Projeto de Lei e, considerando a urgência da adequação explicitada, permanecemos 

confiantes em sua aprovação unânime por esse Legislativo Municipal, em caráter urgência.  

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 


