
   Santa Salete, 07 de Fevereiro de 2017. 

 

Ofício nº 44/2017. 

 

 

Senhora Presidente, 

 

Através do presente solicito a Vossa 

Excelência, Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Santa 

Salete, para que em Sessão Ordinária, coloque perante os seus 

pares, a análise do Projeto de Lei abaixo relacionado: 

 

Projeto de Lei Ordinária nº 02/2017 que dispõe 

sobre “Reabertura de crédito adicional especial autorizado 

pela Lei nº 679 de 29 de Maio de 2015 e dá outras 

providências”. 
 

Na certeza de Vossa atenção e pronto 

atendimento, aproveito a oportunidade para externar votos de 

elevada estima e consideração. 

  

Atenciosamente. 

 

 

 JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

Exma. Srª. 

ROSANA CRISTINA COCHARRO 

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE - SP 



Santa Salete, 07 de Fevereiro de 2017. 

 

 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 

 

 

 

 MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 02 DE 07 DE 

FEVEREIRO DE 2017.  

 

 

 

 

 

 

Encaminho à sempre lúcida apreciação dessa 

Ilustre Casa de Leis, o projeto de Lei que, “Dispõe sobre 

Reabertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei 

nº 679 de 29 de Maio de 2015, e dá outras providências”. 
 

A importância da aprovação do presente projeto 

de Lei, dispensa maiores comentários e merece aprovação, pois 

trata da reabertura de crédito adicional especial para custear 

despesas da construção da Creche Escola. 

 

A reabertura do Credito Adicional Especial, 

justifica-se pelo fato de que o Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo não ter repassado a totalidade dos 

recursos do convênio até o final do exercício anterior. 

 

O valor do referido crédito, refere-se 



exatamente ao saldo do convênio a ser repassado nesse 

exercício pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

 

Justifica-se a abertura desse crédito, em razão 

do equilíbrio orçamentário anual entre receita e despesa. 

 

Dada a relevância da matéria, solicitamos seja 

o presente projeto submetido à apreciação e votação nessa 

próxima sessão ordinária. 

 

Contando com a certeza de sempre poder contar 

com a alta apreciação desta Casa de Leis, reitero a Vossa 

Excelência e a seus nobres pares, meus protestos de elevada 

estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

Exma. Srª. 

ROSANA CRISTINA COCHARRO 

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE – SP 



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 02 DE 07 DE FEVEREIRO DE 

2017 

 

“Dispõe sobre reabertura de crédito adicional 

especial autorizado pela Lei nº 679 de 29 de Maio de 

2015 e dá outras providências”. 
 

 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA, Prefeito Municipal de 

Santa Salete, Estado de São Paulo, usando de atribuições 

legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara 

Municipal de Santa Salete, Estado de São Paulo, aprovou e ele 

promulga e sanciona a seguinte Lei; 

 

ARTIGO 1º -: Fica o Executivo Municipal autorizado a 

reabrir saldo de crédito adicional especial autorizado pela 

Lei nº 679 de 29 de Maio de 2015, no valor de até R$835.368,57 

(oitocentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito 

reais e cinquenta e sete centavos) para custear despesas com 

execução de obra de Construção da Creche Escola, conforme 

convênio com governo estadual por intermédio da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. 

    Parágrafo Único - A cobertura do crédito autorizado 

neste artigo, no valor de R$835.368,57 será efetuada por meio 

do saldo de repasse financeiro do convênio com a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. 

 

ARTIGO 2º - Fica ajustado os programas e ações nas 

Leis nº 625/2013 - PPA 2014/2017 e Lei nº 704/2016 - LDO 2017, 

com o valor do referido crédito, e o que mais for necessário 



para plena execução a presente lei e adequação das peças de 

planejamento.      

            

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

  Santa Salete - SP, 07 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

Prefeito Municipal 
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