
 

 

                         

 

      PROJETO DE LEI Nº        2020 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir 
crédito especial suplementar e dá outras 
providências. 

 
 O Prefeito do Município de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais, Faço saber que a 
Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial suplementar no 
valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelas seguintes dotações: 

 
10.00 
01 Fundo Municipal do Idoso 
08 Assistência Social 
242 Assistência ao Idoso 
121 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência 
1091 Repasse Entidades Pessoas Deficientes e Necessidades Especiais 
445042 Auxilios -  APAE                                                                                                                                                                                                                                                         

 Total                                                                                                                       100.000,00 
  

Art. 2º Este crédito especial  será utilizado como suplementação dos recursos  
destinados a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu APAE – Escola 
Roberto Prado Leite, visando obras de engenharia, naquela instituição. 

  
Art. 3º Será recurso para a abertura do Crédito Especial Suplementar, de que trata o 

artigo 1º, desta Lei,  a anulação parcial das seguintes dotações: 
 

09 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
27 Desporto e Lazer 
813 Lazer 
722 Lazer 
2154 Manutenção Festa do Município 
339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Total                                                                                                                          100.000,00 

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

 
                                                                      Município de Paraguaçu, 30 de junho de 2020. 

 
          José Tiburcio do Prado Neto 

                     Prefeito Municipal 



 

 

 

 

 

Justificativa Projeto de Lei ...................... 2020 

 Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia Casa 

Legislativa, o projeto de lei anexo, que “ Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito 

especial suplementar e dá outras providências”. 

 Como é de conhecimento dessa Corte, no Orçamento de 2020 está previsto um repasse 

financeiro para a Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais de Paraguaçu, entretanto, 

recebemos requerimento da administração da APAE, solicitando liberação de recursos, para 

custear obras primordiais e essenciais para o desenvolvimento a contento dos objetivos sociais 

da entidade, tais como: reforma e cobertura da quadra esportiva, construção piscina coberta 

aquecida e construção de pista de equoterapia,  sendo imperioso, suplementar as dotações 

para atender a demanda da aludida entidade.  

 

 Oportuno lembrar que no decorrer do ano a entidade realiza diversas atividades para 

arrecadar recursos financeiros, entretanto, dado a situação que grassa pelo Brasil, em 

consequência da pandemia pelo Corona Virus, todas as atividades que provocam aglomeração 

de pessoas foram proibidas, comprometendo de maneira impactante daquela instituição. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Dado ao alcance social que se vislumbra, entendemos ser plenamente viável, a aplicação 

de recursos públicos na aludida entidade, submetemos a proposta ao exame dessa colenda 

Câmara Municipal e solicitamos a Vossa Excelência que atribua á matéria o prazo de tramitação 

em regime de urgência, de conformidade com o disposto no art.71 do mesmo diploma legal. 

 Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores os meus protestos de 

apreço e distinta consideração.                               

                                                               Paraguaçu MG 30 de junho de 2020. 

                                                       José Tiburcio do Prado neto                                                                                              

Prefeito Municipal 

 

 

Exmo Sr. 

Andre Romão Nasser 

DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal Paraguaçu 


