
PROJETO-DE-LEI  N
º 
1.911/05 – DE 30 DE SETEMBRO DE 2005. 

 

 

“Autoriza abertura de Crédito Especial” 

 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 224.369,13 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e nove 

reais e treze centavos), com a seguinte dotação: 

0206 – Secretaria Municipal. de Esportes e Lazer 

   27 – Desporto e Lazer 

 813 -  Lazer 

0722 – Lazer 

1009 – Construção e ampliação do Clube dos Funcionários 

4.4.90.51 – Obras e Instalações. 

 

Parágrafo Único – O Crédito Especial, de que trata a presente Lei, destina-se a 

cumprir o que dispõe o Parágrafo Único, do Artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.313 

de 22 de junho de 2005. 

 

Art. 2º- Ficam autorizadas, se necessárias, as cabíveis alterações decorrentes na 

presente Lei, no PPA, LDO e LOA. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a 

disposições em contrário. 

                    

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos trinta dias 

do mês de setembro do ano dois mil e cinco (30/09/2005). 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

Projeto nº 1.911/05, de 30 de setembro de 2005 

 

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, 

 

 

 

A presente solicitação de abertura de Crédito Especial destina-se a 

proporcionar dotação orçamentária e recursos financeiros para se ampliar o Clube 

dos Funcionários desta Prefeitura, ou seja, reforma do Salão Social, construção de 

piscina, quadra polesportiva, campo de futebol soçaite e perfuração de poço 

artesiano, conforme dispõe o Parágrafo Único, do Artigo 1º da Lei Municipal nº 

2.313 de 22 de junho de 2005, cuja cópia segue anexa. 

 

Anexas, seguem, também, cópias do Memorial Descritivo e 

planilha de custos previstos para a execução das obras. 

 

À oportunidade em que apresentamos a Vossa Excelência e 

Excelentíssimos Vereadores nossos cumprimentos, contamos com a aprovação do 

presente projeto e agradecemos.  

   

 

   

 

                      Marcelo Vercesi Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 


