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Mensagem n.º 129 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

Encaminhamos o Projeto de Lei que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 77.795,00 (setenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais) na Lei Orçamentária Anual – 

LOA de 2018.”, em regime de urgência. 

  O presente Projeto de Lei visa autorização Legislativa para abertura de crédito adicional 

especial, na lei orçamentária anual de 2018, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo em vista 

que o Município de Feliz celebrou com o Fundo Nacional da Educação – FNDE, o Termo De Compromisso 

PAR n.º 201800164-6, o qual repassará ao Município o valor de R$ 77.624,00, para fins de aquisição de 

mobiliário para as rede pública municipal de ensino. 

Os itens e materiais a serem adquiridos já foram definidos pelo FNDE, não cabendo mais a 

Administração a faculdade de optar ou escolher outros materiais, conforme consta no Termo em anexo. 

Assim, o presente projeto de lei busca realizar a abertura de crédito no Orçamento Municipal a fim de 

garantir a previsão legal para o empenho e aquisição destes itens. 

Posteriormente, caberá ao Município realizar a adesão à Ata de Registro de Preços do 

FNDE. 

A urgência é motivada pelo encerramento da validade da Ata de Registro de Preços do 

FNDE, o qual se encerra no final deste ano, apesar do Termo de Compromisso ter validade até fevereiro do 

próximo ano. 

  Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse Legislativo 

Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

  Feliz, 30 de novembro de 2018. 

  Albano José Kunrath, 
  Prefeito Municipal de Feliz. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Junior Freiberger  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 
Nesta 
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PROJETO DE LEI Nº 127/2018. 

 
 
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 77.795,00 (setenta e sete mil, 
setecentos e noventa e cinco reais) na Lei 
Orçamentária Anual – LOA de 2018.  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária Anual – LOA de 
2018, no valor de R$ 77.795,00 (setenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais), com a seguinte 
classificação orçamentária: 

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
06.06 – Educação – Gastos Não Computáveis 
06.06.12 – Educação 
06.06.12.361 – Ensino Fundamental 
06.06.12.361.0014 – ENSINO FUNDAMENTAL EM FRENTE 
06.06.12.361.0014.2048 – Manutenção das atividades do Ens. Fund. exceto remuneração dos profissionais 
do magistério 
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente    R$      77.795,00 
Fonte de Recurso: 3033 – PAR-Termo de Compromisso 201800164-6 
 
 Art. 2º Servirá de recurso para cobertura do crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior o 
excesso de arrecadação no recurso 3033 – PAR -Termo de Compromisso 201800164-6, no valor de R$ 
77.795,00, no exercício de 2018. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em ___ de _____ de 2018.  

 

 Albano José Kunrath. 


