
 

PROJETO DE LEI Nº 035/2016, DE 30 DE JUNHO DE 2016. 
 

 

ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO 

ORÇAMENTO MUNICIPAL VIGENTE                                                                              

NO VALOR DE R$ 2.597,40 

 

 Art. 1º - Fica incluído na Lei do Plano Plurianual nº 2.370/2013 para o 

período de 2016 a 2017, a seguinte meta: 

 

PROGRAMA: 0207-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

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 fundamental; garantir atendimento educacional a 

pessoas portadoras 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 didático-

pedagógico para as escolas municipais; melhorar a gestão dos recursos  

humanos das escolas municipais;qualificar a gestão do sistema municipal de 

educação. Adquirir terrenos para ampliar espaços físicos escolares. 

A Ação: PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 
 

Meta Física 

2.121 Produto: Ação mantida   Valor 

  Função: 12-Educação    2.597,40  

  
Subfunção

: 
365-Ensino Infantil 

  
  

         

   Art.2º - Fica incluído na Lei Diretrizes Orçamentárias-LDO nº 2.537/2015 

para o exercício de 2016, a seguinte meta: 

 



                                                                                                                                                            

 
         Art. 3º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento 

público municipal de 2016 no valor de R$ 2.597,40 ( Dois mil e quinhentos e noventa e sete reais e quarenta 

centavos) na seguinte dotação orçamentária: 

06.05- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS CONVENIOS 

ATIVIDADE:1236502072.121.000-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 

ELEMENTO DESPESA: 33903000.000- Material de Consumo. R$   2.597,40 

                                                                                          TOTAL  R$ 2.597,40 

 

           Art. 4º - Para cobertura do art. 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 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do prefeito municipal de Cândido Godói, em ... 

 

 

 

 

 

                   Visto em 30.06.2016 

 

Guerino Backes 

Prefeito Municipal 

 

0207-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

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 

fundamental; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras 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 didático-pedagógico para as escolas municipais; melhorar a gestão dos 

recursos  humanos das escolas municipais; qualificar a gestão do sistema municipal de 

educação. Adquirir terrenos para ampliar espaços físicos escolares. 

A PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 
 

Meta Física 

2.121 Ação mantida   Valor 

  12-Educação   
 

  365-Ensino Infantil   2.597,40 



J U S T I F I C A T I V A 
 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

O presente projeto de Lei de nº 35/2016  visa abrir crédito especial no 

orçamento vigente para aplicação dos recursos do Programa Brasil Carinhoso 

em despesas de custeio para manutenção das atividades da Escola Municipal 

de Educação  Infantil Pingo de Gente. 

 

Assim, certos de Vossa compreensão, aguardamos a aprovação. 

 

 

 

  Atenciosamente, 

 

 

                                           

Guerino Backes 

                    Prefeito Municipal 
 


