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PROJETO DE LEI N.º18/2018 DE 28 DE MAIO DE 2018. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Adicional 

Especial e dá outras providências. 

 

 
 

Art. 1º - Fica incluído na Lei Municipal nº 2.449 de 17 de Agosto de 2017 que es-

tabelece as diretrizes estratégicas no Plano Plurianual – PPA para o período de 2018 a 2021, na 

Lei Municipal 2.459 de 11 de Outubro de 2017 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – 

LDO para 2018 e na Lei Municipal nº 2.471 de 20 de Dezembro de 2017 que Orça a Receita e 

Fixa a Despesa - LOA, para o exercício de 2018, o seguinte Atividade: 2006 – Manutenção do 

Apoio Financeiro – Resolução FNDE nº 11/2018.  

 

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

der Executivo Autorizado a abrir Crédito Adicional Especial até o montante de R$ 

49.000,00(Quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais, setenta e nove Centavos) con-

forme dotações abaixo. 

 

ÓRGÃO – 06 – Secretaria da Educação, Cultura e Desporto; UNIDADE – 04 – Gastos com Re-

cursos Vinculados da União; FUNÇÃO – 12 – Educação; SUB-FUNÇÃO – 361 – Ensino Fun-

damental; PROGRAMA – 0008 – Gestão do Sistema Educacional; ATIVIDADE – 2006 – Ma-

nutenção do Apoio Financeiro – Resolução FNDE nº 11/2018.  

 

DESPESA   

33.90.30.00 – Material de Consumo                                  R$       500,00 

44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente         R$   48.500,00 

 
 

Art. 3º - - Servirá de cobertura das despesas decorrentes desta Lei, o Apoio Fi-

nanceiro repassado ao município de acordo com a Resolução 11/2018 do FNDE e rendimentos 

de aplicações financeiras do mesmo, atendendo o disposto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 

4320/64. 

 

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

 

 

 

 

 

  Justificativa:  

 

  Senhores Vereadores. 
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   O Governo Federal, através da Medida Provisória n° 815/2017 destinou aos mu-

nicípios um AFM – Aporte Financeiro aos Municípios, no valor 158.000,00 na seguinte propor-

ção: 50% para a área da saúde, 30% para a área da educação e 20% para a área da assistência 

social.  

  Cada Ministério definiu sobre a aplicação dos recursos, sendo que os da saúde e 

da assistência social foram alocados em rubricas já existentes no orçamento, conforme previsto 

nas orientações. 

  Na área da educação a Resolução FNDE nº 11 de 18/05/2018 definiu que o muni-

cípio criasse as rubricas necessárias para aplicação dos recursos. 

  Nesse sentido estamos enviando este projeto de lei, tendo em vista que as rubricas 

selecionadas não constam do orçamento.  

 

                                                                           

                                                         Atenciosamente, 

 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 


