
 

 

PROJETO DE LEI N.º35  DE 8 DE JULHO DE 2015 

 

Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Adicional 

Especial e dá outras providências. 

 

 

              Art. 1º - Fica incluído na Lei Municipal nº 2.274 de 17 de Dezembro de 2014 

que Orça a Receita e Fixa a Despesa - LOA, para o exercício de 2015 os elementos de despesas 

abaixo na seguinte Atividade: 2180 – Manutenção Programa Brasil Carinhoso.  

 

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$ 

19.700,00(Dezenove mil, setecentos reais) conforme dotações abaixo. 

 

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

cursos Vinculados da União; FUNÇÃO – 12 – Educação; SUB-FUNÇÃO – 365 – Educação In-

fantil; PROGRAMA – 0108 – Assistência ao Educando; ATIVIDADE – 2180 – Manutenção 

Programa Brasil Carinhoso.  
 

 DESPESA  44.90.51.00 – Obra e Instalações                                                 R$ 19.700,00 

 
 

Art. 3º - Servirá de cobertura da despesa decorrentes desta Lei, a redução da do-

tação orçamentária a seguir, atendendo ao disposto no art. 43, parágrafo 1º, inciso III da 

Lei 4.320/64. 

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

cursos Vinculados da União; FUNÇÃO – 12 – Educação; SUB-FUNÇÃO – 365 – Educação In-

fantil; PROGRAMA – 0108 – Assistência ao Educando; ATIVIDADE – 2180 – Manutenção 

Programa Brasil Carinhoso.  

DESPESA  33.90.30.00 – Material de Consumo                                    R$   19.700,00 

 

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

 

   

Justificativa:  

 

  Senhores Vereadores. 

 

   Ao cumprimenta-los, encaminho para apreciação este Projeto de Lei que visa a 

inclusão deste elemento de despesa, para fins de utilizar o recurso recebido do FNDE, de forma 

a suprir as principais demandas apresentadas pela Escola Municipal de Educação Infantil Beija 

Flor. Informo que tal recurso (Brasil Carinhoso) é destinado às escolas de Educação Infantil que 

atendem a estudantes/crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família. De acordo com a Reso-

lução CD/FNDE nº19 de 29 de Setembro de 2014 estes recursos poderão ser aplicados em des-

pesas de manutenção e desenvolvimento da educação infantil, incluindo-se também, conforme o 

inciso II, construção e conservação de instalações. Deste modo, tendo em vista que a construção 

de uma passarela (abrigo) na entrada da escola (do portão até a porta principal) é extremamente  



 

 

importante para o acesso das crianças em dias de chuva, especialmente das que chegam até a es-

cola através do transporte escolar (e que portanto não são levadas por seus pais com abrigo de 

guarda chuva ou outro objeto), é que entendemos necessária esta construção, uma vez que é uma 

necessidade manifesta inclusive pela comunidade escolar. Deste modo, encaminhamos tal proje-

to para sua apreciação e aprovação. 

 

                                                                                                               Atenciosamente 

 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 


