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PROJETO DE LEI Nº 019/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022. 

 

Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Adicional 

Especial e dá outras providências. 

 

Art. 1º- Fica incluído na Lei Municipal nº 2.642 de 28 de Julho de 2021 que 

estabelece as diretrizes estratégicas no Plano Plurianual – PPA para o período de 2022 a 2025, na 

Lei Municipal nº 2.658 de 06 de Outubro de 2021 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – 

LDO para 2022 e na Lei Municipal nº 2.667 de 29 de Dezembro de 2021 que Orça a Receita e 

Fixa a Despesa - LOA, para o exercício de 2022, o seguinte Programa: 1.197 – Programa a Casa é 

Sua – Unidades Habitacionais - RS.    

            Art. 2º - Para atendimento da despesa resultante da aplicação do art. lº, fica o    

Poder Executivo Autorizado a abrir Crédito Adicional Especial até o montante de                       

R$ 1.844.687,00 (Um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais) 

conforme dotações abaixo: 

ÓRGÃO – 10 – Secretaria da Assistência Social;  

UNIDADE – 02 – Fundo Municipal da Assistência Social – Recurso Vinculado;  

FUNÇÃO – 16 – Habitação;  

SUB-FUNÇÃO – 482 – Habitação Urbana;     

PROGRAMA - 0116 – Habitação e Desenvolvimento Social;  

PROGRAMA – 1197 –Programa A Casa é Sua – Unidades Habitacionais - RS.    

DESPESA  

44.90.51.00 – Obras e Instalações..........................................................................R$  1.620.000,00. 

Fonte de Recurso: 1079 

44.90.51.00 – Obras e Instalações ............................................................................R$  224.687,00. 

Fonte de Recurso: 0001 

Art. 3º - Servirá de cobertura da despesa decorrentes desta Lei: 

I - O valor de R$ 1.620.000,00, recurso recebido através de repasse da Secretaria 

de Obras e Habitação do estado do Rio Grande do Sul, atendendo o disposto no art. 43, § 1º,    

inciso II, da Lei nº 4320/64. 
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II – O valor de R$ 224.687,00, o superávit financeiro do exercício anterior, de a-

cordo com o disposto no art. 43 § 1º inciso I da Lei 4320/64. 

  Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   

                        Justificativa:  

 

  Senhores Vereadores 

 

   Para cumprimento dos preceitos legais solicitamos a inclusão deste programa em 

virtude de o município estar pleiteando a participação no Programa “A Casa é Sua” da Secretaria 

de Obras e Habitação.  

  Conforme consta no Plano de Trabalho o estado realizará o repasse de R$ 

1.620.000,00, e o município terá como contrapartida total o valor de R$ 898.747,65, consideran-

do que o programa tem prazo para ser executado de 24 meses e que já   estamos próximo da me-

tade do ano de 2022 e o Orçamento é Anual, o município disponibiliza para o exercício de 2022 a 

importância de R$ 224.687,00 que equivale a execução de 6 meses do programa e o restante será 

disponibilizado no orçamento dos exercícios seguintes.  

  O Programa “A Casa é Sua” tem o objetivo de construir 30 Unidades Habitacionais 

na zona urbana do município, visando dar solução ao déficit habitacional, abrangendo família da 

área urbana em situação de risco social e /ou vulnerabilidade, com renda de até três salários     

mínimos.  

A inclusão da referida atividade se faz necessária para que o recurso recebido seja 

executado de forma correta, em programa distinto dos demais realizados pelo Município. 

                       Certos da compreensão dos nobres Edis, contamos com a colaboração para análise 

e aprovação do projeto. 

 

                                                                                              Atenciosamente. 

 

 

                                                                                     Clovis Alberto Montagner  

                                                                                            Prefeito Municipal  

 


