
 

JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

 
LEI MUNICIPAL N° 644.06, 21 de julho de 2006. 

 
 

Autoriza a abertura de Crédito 
Especial no Orçamento do 
Município de 2006, no valor de 
R$ 480.000,00 e dá outras 
providências. 

 
 
    Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito especial no orçamento do Município de 2006, no valor de R$ 
480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), com a seguinte 
discriminação: 
 
Órgão: 07 Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito 
Unidade: 02 Departamento de Obras e Serviços 
Proj/Atividade: 26782004021.086 – Aq. Equip. depto Obras – Pró-Vias 
Elem.Despesa: 4.4.90.52.00.0000 – Equip. Material Perm. – R$ 480.000,00 
 

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito 
especial de que trata a presente Lei, a ser operada mediante Decretos 
específicos, serão utilizadas as receitas provenientes da Operação de 
crédito autorizada pela Lei nº 628.06 (anexa), na proporção do excesso de 
arrecadação sobre o valor estimado no orçamento. 

 
§ 1º – Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação, 
segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de 
crédito, atendido o critério disposto no caput deste artigo. 
 



 

§ 2º - O saldo da operação de crédito contratada por força da Lei referida 
no caput deste artigo que não for liberada durante o exercício, deverão 
ser incorporadas na previsão orçamentária do próximo exercício.  

 
Art. 3º - Inclui meta na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do exercício financeiro de 2006 e Plano Plurianual 2006-
2009, do Município de Almirante Tamandaré do Sul, conforme anexo II. 
 
    Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
 

    Gabinete do Prefeito, 21 de julho de 2006. 
 
 
 
 

João Domingos R. da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
        Maiquel Adam 
     Assessor Especial de Gabinete 
                    Substituto 
 


