
PROJETO DE LEI N.º 035 DE 22 DE JUNHO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Adicional 
Especial e dá outras providências.

                  Art. 1º - Fica incluído na Lei Municipal nº 2.124 de 26 de Julho de 2013 que estabe-
lece as diretrizes estratégicas no Plano Plurianual – PPA para o período de 2014 a 2017, na Lei
Municipal 2.335 de 14 de Outubro de 2015 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO
para 2016 e na Lei Municipal nº 2.373 de 23 de Dezembro de 2015 que Orça a Receita e Fixa a
Despesa - LOA, para o exercício de 2016 o seguinte Projeto:  1214 – AQUISIÇÃO DE INSU-
MOS-CALCÁRIO E ADUBO-EMENDA PARLAMENTAR

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$ 200.000,00
(Duzentos mil Reais) conforme dotações abaixo.

ÓRGÃO – 08 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; UNIDADE – 02 – Gastos Com Re-
cursos Vinculado; FUNÇÃO – 20 – Agricultura; SUB-FUNÇÃO – 608 – Promoção da Produ-
ção Agropecuária; PROGRAMA – 0113 – Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos; PROJETO–
1214 – Aquisição de Insumos - Calcário e Adubo - Emenda Parlamentar   
DESPESA- 33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita R$  200.000,00

Art. 3º - -  Servirá de cobertura das despesas decorrentes desta Lei, a arrecadação através de
transferência de recursos financeiros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
através  de Emenda Parlamentar,  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.

 Para cumprimento dos preceitos legais solicitamos a inclusão deste projeto consi-
derando liberação de recurso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para fins
de adquisição de insumos para correção, recuperação e conservação de solos, pretendendo-se,
com este recurso, adquirir calcário e adubo para dar apoio aos pequenos e médios produtores ru-
rais. 

Como grande maioria dos produtores rurais trabalha em regime de agricultura fa-
miliar. E como a agropecuária é uma atividade que necessita de escala de produção e tem passa-
do por uma acentuada crise nos últimos anos, submete a economia local a um ciclo de empobre-
cimento. Assim, há necessidade do apoio na prestação de serviços aos pequenos e médios produ-



tores agropecuários com a aquisição de insumos para a correção do solo, melhorando a qualida-
de do solo e promovendo o aumento da produção. 

A proposta de investimento no apoio ao fomento do setor agropecuário do muni-
cípio é imprescindível para o desenvolvimento sustentável da região, garantindo assim, o terno
de investimentos. 
 

                                                                                                                             Atenciosamente

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal
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