
 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 026/2022 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial 
para fins de devolução de valores auxílio emergencial a 
profissionais da cultura, em regime de coinvestimento junto ao 
Pró-cultura RS e dá outras providências.” 

 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON, Prefeito Municipal de Ipê/RS, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho à Câmara de 
Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte Projeto de Lei:  

 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, para fins 
de devolução de valores do auxílio financeiro emergencial, no valor de R$ 1.055,74 (um mil e 
cinquenta e cinco reais e setenta a quatro centavos), classificado na seguinte dotação 
orçamentária:  

 
Órgão: 07– SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Orçamentária:  – 07.06 – DEPTO DE CULTURA 
Função: 13 – CULTURA 
Subfunção: 13392 – Difusão Cultural 
Programa: 15 - Conhecer e Saber 
Projeto/Atividade: 2.060 – SUBSIDIOS A ENTIDADES CULTURAIS 

Elemento de Despesa: 4.4.20.93.00 – Indenizações e restituições – recurso 1011 
– sec. cult. RS – auxílio emergencial cultural 

R$   1.055.74 

 
Art. 2º - O crédito aberto no artigo. 1º desta Lei será coberto com os seguintes recursos: 
 
I – Superávit Financeiro verificado no Exercício Anterior no valor de R$ 855,74 (oitocentos e 
cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). 
 
II – Redução das seguintes dotações orçamentárias: 
 
Órgão: 07– SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Orçamentária:  – 06 – DEPTO DE CULTURA 
Projeto/Atividade: 2.060 – SUBSÍDIOS A ENTIDADES CULTURAIS 

Elemento de Despesa: 3.3.60.45.00.00.00 – Subvenções Sociais (8925) R$ 100,00 

Elemento de Despesa: 3.3.90.48.00.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a 
Pessoa Física (8926) 

R$ 100,00 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, 05 de maio de 2022. 
 
 

 
CASSIANO DE ZORZI CAON 

PREFEITO MUNICIPAL 



 
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 026/2022 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 

 

Com o presente estamos submetendo à apreciação desta 
Egrégia Câmara de Vereadores, Projeto de Lei nº 026/2022 que “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicional especial para fins de devolução de valores 
auxílio emergencial a profissionais da cultura, em regime de coinvestimento junto 
ao Pró-cultura RS e dá outras providências”. 

Tal abertura de Crédito Especial faz-se necessária uma vez 
que firmamos Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para oferecer auxílio 
emergencial aos profissionais da cultura do Município de Ipê, uma vez que esta categoria 
teve muitas defasagens em função da Pandemia. 

Ocorre que para o repasse dos valores a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura publicou edital para as inscrições, as quais se deram no período 
de 25 de janeiro de 2022 a 25 de fevereiro de 2022. 

No presente edital teve 06 (seis) inscritos, todos aptos para o 
recebimento do auxílio emergencial, sendo que todos os pagamentos inclusive já foram 
realizados. 

Assim, uma vez exaurido o prazo para as inscrições, bem 
como não havendo demais inscritos, faz-se necessária a devolução dos valores 
remanescentes. 

Assim nos termos do artigo 225, I, do Regimento Interno 
da Câmara de Vereadores, estamos atribuindo ao presente Projeto de Lei, caráter 
de urgência. 

Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à 
apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, e certo de sua aprovação, renovamos 
nossos votos de protesto e elevada consideração e apreço. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, 05 de maio de 2022. 

 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Excelentíssima Senhora 
FABIANA DE FÁTIMA CEMIN 
Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS. 


