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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
ADM 2001/2004 

 
 

LEI Nº  089 /2003                                                                        DE 14 DE ABRIL DE 2003 
 
 

DISPÕE SOBRE AUTROIZAÇÃO DE ABERTURA DE 
CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
 A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás aprovou, e eu 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei: 

 
 Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, por Decreto, um 

Crédito adicional Especial no valor de R$ 14.775,14  (quatorze mil, setecentos setenta e 
cinco reais e quatorze centavos), para pagamento de Termo Aditivo referente às Obras de 
Construção de Galeria de Águas Pluviais nas Ruas Luis Calipso de Morais, Francisco José 

da Silva e Horácio Amaro dos Ramos Ferreira, firmado em data de 02 de setembro de 2002, 
instituindo-se a seguinte dotação no Orçamento vigente: 

 
0205 – SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 
0013 – PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 

15.451.0013.1121 – IMPLANTAÇÃO DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 
449092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ........ R$ 14.775,14  

 
 Art. 2º - Para cumprimento da despesa constante do artigo anterior, fica o Chefe do 
Poder Executivo autorizado a utilizar como recursos à anulação parcial da seguinte dotação 

constante do Orçamento: 
 

20030085 – 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES ...................R$ 14.775,14 
 
 Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de 
Goiás, aos quatorze  dias do mês de abril de 2003. 
 

 
José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 
 
 



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
ADM 2001/2004 

 

RAZÕES 

 
            Senhor Presidente, 
 

            Tenho a grata satisfação de encaminhar a esta casa, o projeto de lei solicitando 
autorização legislativa para Abertura de Crédito Adicional Especial e dá Outras 

Providências, para que o município possa contabilizar o Termo Aditivo firmado em 02 de 
setembro de 2002. 
 

            Como é do conhecimento de Vossas Excelências que parte das Ruas Luis Calipso 
de Morais, Francisco José da Silva e Horácio Amaro dos Ramos Ferreira  foi executada 

obra de infra-estrutura de rede coletora de águas pluviais no valor de R$ 149.873,80 (cento 
e quarenta e nove mil, oitocentos setenta e três reais e oitenta centavos)  
 

 Como também é do conhecimento de Vossas Excelências no início do mês de 
outubro de 2002, foi pedido abertura de um crédito adicional suplementar no valor de  30 % 

(trinta por cento), sendo este objeto de um substituto. 
 
 Que, foi aprovado um projeto substituto, hoje Lei nº 079/2002  no valor de R$ 

439.794,95 (quatrocentos trinta e nove mil, setecentos noventa e quatro e noventa e cinco 
centavos), e com esse valor aprovado não foi possível fazer a contabilidade do citado termo 

no valor de R$ 14.775,14 (quatorze mil, setecentos setenta e sete reais e quatorze centavos), 
ficando dependendo de um crédito especial. 
 

 Que o Termo Aditivo foi  baseado em função da imprevisibilidade encontrado no 
local da obra, tais como: na escavação encontrou-se mina de água, areia manteiga,  sendo 

necessário à substituição de material com necessidade de se fazer um forramento em grande 
parte da rede.  
 

 Que, o  Orçamento vigente não contempla recursos para esta finalidade, motivo pelo 
qual solicitamos a aprovação deste projeto. 

 
 E, sem a aprovação deste crédito adicional especial, não é possível fazer a 
contabilidade do termo aditivo.  

 
O Poder Executivo, como sempre se coloca à disposição dos ilustres Vereadores 

para prestar quaisquer esclarecimentos que forem solicitados, seja a que título for. 
 
            Atenciosamente, 

 

José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 


