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DECRETO N'046/20I.6, DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

ABRE CREDITO ESPECIAL NO

VIGENTE /
MUNICIPAL

NO VALOR DE RS 2.597,40

GUERINO BACKES, Prefeito Municipal de Cândido Godói, Estado do
do Sul, no uso das atribuições legais e de acordo com a na Lei

16, de 02 de agosto de2016,

DECRETA:

Art. 1o - Fica incluído na Lei do Plano Plurianual n" 2.37012013 para o período de 2016
a2017, a seguinte meta:

Art.2" - Fica incluído na Lei Diretrizes Orçamentárias-LDO n'

2.53712015 para o exercício de2016, a seguinte meta:

PROGRAMA: 0207- E DESEIWOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
condições necessárias para garantir uma educação básica de qualidade,

lizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos idade;
universalizar o ensino fundamental; garantir atendimento educacional a
pessoas porladoras de necessidades educativas especiais; qualificar a oferta
da educação de jovens e adultos; garantir condições físicas e de segurança
para as escolas municipais; assegurar equipamentos e material
pedagógico para as escolas municipais; melhorar a gestão dos
humanos das escolas municipais;qualificar a gestão do sistema munici

OBJETIVO:

terrenos s físicos escolares.

Ação: PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FísicaMeta

Produto: Ação mantida I Y*tr
Função: 1 2-Educação 1tíot,+o
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Subfunção 365-Ensino Infantil
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Art. 3o - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no
de 2016 no valor de RS 2.597,40 ( Dois mil e quiúentos e noventa e sete

reals e quarenta ) na seguinte dotação orçamentária:

TIVIDADE:123 I 2 I .OOO-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
3903000.000- Material de Consumo.3 R$ 2.597,40

TOTAL R$ 2.597,40

Art. 4o - Para cobertura do aft. 3o servirão os recursos no valor de R$
1.251,90 ( Hum mil e duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) superávit
financeiro 2015;' o valor de R$ 1.299,93(Hum mil e duzentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos) recursos do programa Brasil Carinhoso e o valor de R$ 45,57
(Quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) excesso arrecadação do programa.

Art. 5o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Cândido , em 02 de agosto de
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OBJETIVO:

Criar condições necessárias para garantir uma educação básica de qualidade, viabilizar
o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos idade; universalizar o ensino

o-pedagógico para as escolas municipais; melhorar a gestão dos
humanos das escolas municipais; qualificar a gestão do sistema municipal de
Adquirir terrenos para ampliar espaÇos físicos escolares.
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