
PROJETO DE LEI N.° 009/2017.                          DE 27 DE JANEIRO DE 2017. 

 

 

  AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

INCLUIR NO PLANO PLURIANUAL, NA 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E 

ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO 

MONTANTE DE R$ 150.000,00 (CENTO E 

CINQUENTA MIL REAIS). 

 

    Art. 1º - Fica autorizado à inclusão no Plano Plurianual 2014 a 

2017, Lei Municipal n° 2.454/2013 de 12 de novembro de 2013, a seguinte meta e objetivo: 

 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS – MDA - 

PRONAT: Este projeto tem por finalidade a aquisição de veículo e equipamentos para 

beneficiar as escolas municipais e estaduais, e também as famílias rurais para transporte de 

produtos, através do Programa PRONAT. 

 

Art. 2º - Fica autorizada à inclusão na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO de 2017, Lei Municipal n° 2.809/2016 de 10 de novembro de 2016, a 

seguinte meta e objetivo: 

 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS – MDA - 

PRONAT: Este projeto tem por finalidade a aquisição de veículo e equipamentos para 

beneficiar as escolas municipais e estaduais, e também as famílias rurais para transporte de 

produtos, através do Programa PRONAT. 

 

 

Art. 3º - Fica autorizada a abertura de CRÉDITO ESPECIAL, no 

montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) obedecida às classificações 

orçamentárias: 

 

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 

05.01 UNIDADES SUBORDINADAS 

05.01.20.606.0132.1167 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. – MDA - PRONAT 

4490.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente.......................................... 147.000,00 

05.01.20.606.0132.1168 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. – Contrapartida 

4490.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente...............................................3.000,00 

TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL......................................................................R$ 150.000,00 
 

 

Art. 4° - Servirá de recursos para cobrir as despesas de que trata o 

artigo 3° dessa Lei: 

 

a) Superávit Financeiro conforme saldo na conta bancária nº 647223-4 Caixa Federal para 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS – MDA -  PRONAT............. R$ 147.000,00 



 

b) Redução da seguinte dotação orçamentária 

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

99.99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

9999.99.00.01.00.0 Reserva de Contingência para Créditos Adicionais ................. R$ 3.000,00 

 

 

        TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL ........................................ R$ 150.000,00 

 

 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO 

TIGRE, em 27 de janeiro de 2017. 

         

 

                                        

             

 

         MARCIANO RAVANELLO 

                                                                                           Prefeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente Projeto de Lei visa incluir no PPA 2014 a 2017, na LDO/2017, meta e 

objetivo e abrir crédito especial para a aquisição de um veículo e equipamentos, beneficiando as 

famílias rurais e as escolas municipais e estaduais, através do Programa PRONAT, por 

intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme contrato nº 775029/2012 para 

Aquisição de Veículos e Equipamentos – Recurso Federal. 

Destacamos a importância da aprovação deste Projeto de Lei, para aquisição de 01 

veículo furgão novo tipo eletrônico, espaço para carga refrigerado a motor, com temperatura 

mínima de 0 grau, composta por 01 balança ensacadora eletrônica para produtos farelados, para 

enchimento e sacos de no mínimo 10 kg a 60 kg, com produção mínima de 4 a 6 sacarias por 

minuto e 200 caixas plásticas para condicionamento para transporte de frutas e verduras, para 

assim potencializar o desenvolvimento rural gerando crescimento e renda para o nosso 

Município. 

Este veículo dará assistência técnica e ajudará na comercialização para os mais 

diversos produtores e produtos da agricultura familiar e empreendedores familiares rurais, com 

necessidade de produzir e comercializar em diversos mercados, entre eles PNAE (Programa 

Nacional de Alimentação Escolar), PAA (Plano de Aquisição de Alimentos), feiras e outros.  

Salientamos ainda, que o veículo realizará também a entrega de alimentos nas 

escolas municipais e estaduais. Os equipamentos servirão para todo o fluxo de acondicionamento 

e transporte dos alimentos, contribuindo para a correta higienização dos mesmos, já a balança 

será utilizada para a devida pesagem e fracionamento dos produtos. 

 Além disso, a aquisição deste veículo e equipamentos visa atender as necessidades 

mais urgentes de nossas famílias de produtores, incentivando, auxiliando e proporcionando 

subsídios para que as mesmas permanecem no campo e fortaleçam cada vez mais a produção e a 

diversificação das culturas em suas propriedades rurais.  

Dessa forma, os agricultores estarão motivados e amparados a produzir mais, e 

consequentemente teremos geração de empregos, melhoria na qualidade de vida, aumentando a 

autoestima, melhorando as condições de trabalho no meio rural. 

Diante do exposto, pedimos aos Nobres Vereadores a aprovação do presente Projeto 

de Lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 27 de 

janeiro de 2017. 

 

 

  

 

 

                                                                          MARCIANO RAVANELLO 

                                                                                           Prefeito.  

 


	PROJETO DE LEI N.  009/2017.                          DE 27 DE JANEIRO DE 2017.

