
PROJETO DE LEI N
0 
1.808, DE 29 DE JANEIRO DE 2.004. 

 

 

“Dispõe sobre abertura de crédito especial” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º. Por força da presente Lei fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 

abrir, no corrente exercício, crédito especial no valor de R$ 50.000.00 (cinqüenta 

mil reais), com dotação nº 0205-12.364-0430-2044-3.3.90.18  e no valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com dotação nº 0205-12-366-0451-2044-

3.3.90.18 . 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatro 

(29/01/2004). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N
0 

1.808, DE 29 DE JANEIRO DE 

2.004 que dispõe sobre abertura de crédito especial 

 

 

A Lei 1.882 de 19 de abril de 2001 autoriza o Chefe do Poder 

Executivo a conceder 70 (setenta)   meias-bolsas (correspondente à metade do 

valor da mensalidade do aluno) à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de 

Goiatuba e 30 (trinta) meias-bolsas ao Centro de Estudos Paranaíba Ltda. 

Tal benefício a título de incentivo tem atendido alunos desde 

o ano de 1999. Quando o aluno beneficiado conclui o curso é substituído 

imediatamente. 

Ocorre que inexiste no orçamento do presente exercício, 

previsão e dotação orçamentária para acudir a despesa, razão do envio do presente 

projeto de lei que visa a autorização legislativa para abertura de crédito especial 

de  R$ 50.000.00 (cinqüenta mil reais), com dotação nº 0205-12.364-0430-2044-

3.3.90.18 para atender a Faculdade de Filosofia e Ciência Humanas de Goiatuba  

e no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com dotação nº 0205-12-366-

0451-2044-3.3.90.18 , para atender o Centro de Estudos Paranaíba Ltda. 

Na certeza de contarmos mais uma vez  com o imprescindível 

apoio de Vossas Excelências por se tratar de interesse coletivo, contamos com a 

aprovação do Projeto de Lei anexo. 

    Atenciosamente. 

 

 

     Godofredo Jerônimo da Silva 

                 PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 


