
Ofício nº 011/2021 – SC                       Salto do Lontra, 24 de fevereiro de 2021. 
 
 

Senhor Presidente. 

Senhores Vereadores. 

 

 

Comparecemos respeitosamente à presença de 

Vossa Senhoria e demais Edis, com especial objetivo de encaminhar para que 

seja analisado e votado o projeto de Lei nº 018/2021, que abre cria Ação 

através de Crédito Especial por Anulação no Orçamento geral do Município.  

A fim de possibilitar a contabilização das despesas 

que serão empenhadas nas fontes de recursos, estamos solicitando que este 

Projeto de Lei seja aprovado em sua totalidade. 

Os objetivos e justificativas estão anexos ao 

presente Projeto de Lei. 

Limitado ao exposto aproveitamos a oportunidade 

para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

lmo.Sr. 

João Carlos Dalberto 

MD – Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Salto do Lontra – Estado do Paraná 

JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 018/2021 



 

 

Visa o presente Projeto de Lei de Crédito Especial 

por Anulação alterando valor nos Programas do PPA (Plano Plurianual), 

criando e alterando valor das Ações da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) e 

criando ação e Suplementando por Anulação na LOA (Lei do Orçamento Anual) 

no exercício de 2021, na Secretaria Municipal de Governo. 

Suplementa Fonte de Recursos que tem por objetivo 

a criação da Ação 2.060 - Manutenção Brigada Comunitária, Defesa 

Civil/Bombeiros, para manutenção das atividades desta Administração junto a 

Defesa Civil, no exercício de 2021. Havendo necessidade de suplementar fonte 

de despesas conforme determina a Instrução Técnica lançada pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, em que aumentou o número de receitas 

alcançadas pelos Municípios. 

A fim de possibilitar a contabilização das despesas 

que serão empenhadas nestas fontes, estamos solicitando que este Projeto de 

Lei seja aprovado em sua totalidade. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, 

em 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 
 
 



 
PROJETO DE LEI N° 18/2021 
 

Súmula: Abre Crédito Especial para criar 
ação e alterar valor de programas no 
(PPA), criar e alterar valor de ações na 
LDO e criar e alterar por Anulação a LOA 
do Município de Salto do Lontra - PR, no 
valor de R$ 285.500,00 e dá outras 
providências 

 

        A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do 
Paraná, aprovou e eu FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal 
sanciono a seguinte: 

 
LEI 

 

Art. 1º - Fica criado ação 2.060, e alterados valores de 

Categorias Econômicas de Programas no exercício de 2021 da Lei nº 051/2017 

do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme “Anexo I” deste 

projeto de Lei. 

Art. 2º - Fica criado ação 2.060 e alterados valores de 

Categorias Econômicas de Ações da Lei nº 110/2020 de 06 de Maio de 2020, 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), publicada em 07 de Maio de 2020, do 

exercício de 2021, conforme “Anexo I” deste Projeto de Lei. 

Art. 3º - Fica criado ação 2.060 e aberto no Orçamento 

Geral do Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, Crédito Especial por 

Anulação no valor de R$ 285.500,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e 

quinhentos reais), nas dotações orçamentárias especificadas no “Anexo I” 

deste Projeto de Lei. 

Art. 4º - Para a cobertura do presente Crédito Especial 

será utilizado os recursos de Anulação de Fontes de Recursos Livres, 

conforme “Anexo I” deste Projeto de Lei. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, 
Estado do Paraná, em 02 de Março de 2021. 
 
 
 

JOÃO CARLOS DALBERTO 
Presidente 


