
PROJETO DE LEI Nº 024/2020. 

 

Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 

Crédito Adicional Especial, no valor de              

R$ 67.835,96 (sessenta e sete mil, oitocentos e 

trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). 

 

DIVALDO LARA Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de              

R$ 67.835,96 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), 

para ser aplicado no seguinte órgão e rubrica: 

 

Art. 2º Para cobertura do crédito adicional especial ora solicitado, será utilizado o repasse do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e 

Cooperativismo, no valor de R$ 67.835,96 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 

noventa e seis centavos), com o objetivo de realizações de ações de desenvolvimento sustentável, 

através de demandas da Consulta Popular número FPE 1163/2018. 

 

Parágrafo Único. A contrapartida do Município será no valor de R$ 3.073,50 (três mil, 

setecentos e três reais e cinquenta centavos), sendo a redução na seguinte classificação 

orçamentária: 



 
Art. 3°  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 



Senhor Presidente, 

 

  Senhores Vereadores, 

 

 O Projeto de Lei que ora envio à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, tem por 

finalidade a Abertura de Crédito Adicional Especial, oriundos do  repasse do Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e 

Cooperativismo, no valor de R$ 67.835,96 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 

noventa e seis centavos), com o objetivo de realizações de ações de desenvolvimento sustentável, 

através de demandas da Consulta Popular número FPE 1163/2018. A contrapartida do Município 

será no valor de R$ 3.073,50 (três mil setecentos e três reais e cinquenta centavos), 

provenientes da dotação orçamentária da SDR. 

 Estas são, pois, as razões que justificam a presente proposição. Diante do exposto, pedimos 

vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal. 

 


