
LEI Nº 6.186, DE 15 DE MARÇO DE 2005.

Autoriza  abertura  de  Crédito  Especial  no  
Orçamento de 2005, no valor de R$ 91.916,00.

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. 

FAÇO SABER, que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Especial, no orçamento 
do corrente exercício, no valor de R$ 91.916,00 (noventa e um mil, novecentos e dezesseis reais) 
com a seguinte classificação:
                                 12 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                             1202 - Fundo Municipal de Assistência Social
1202.082430123.2XXX - PROGRAMAS FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO
             319036000100 - Outros serviços de Terceiros -  Pessoas Físicas......................R$  82.500,00
             339039690000 - Serviços de Seguros em Geral................................................ R$    1.500,00
             339030990000 - Outros Materiais Consumo....................................................... R$    7.916,00
  
Objetivo:  O Programa prevê cursos de capacitação a serem realizados no Centro Municipal de 
Educação Profissional - CMEP, sendo que estes se constituem a contrapartida do Município e horas 
laborais realizadas nas instituições realizadas da Rede e na Horta Comunitária instalada na Vila 
Rica (antiga Escola Aberta). O programa repassará, ao final de cada mês, uma bolsa auxílio de R$ 
260,00 e um auxílio alimentação de R$ 40,00 através de uma Conta corrente junto ao BANRISUL - 
Agencia  0170-Carazinho  -  RS.  O  Programa  busca  o  enfrentamento  das  questões  relativas  à 
exclusão social e produtiva, criando oportunidade de trabalho em caráter emergencial, ao mesmo 
tempo,  que oportuniza a qualificação básica profissional.  Ele produz uma articulação entre dois 
eixos o emergencial e o auto-sustentável, na medida em que traz benefícios imediatos na condição 
de  vida  daqueles  trabalhadores  que  ingressarem  no  programa  e  que,  através  das  oficinas, 
oportuniza qualificação para enfrentar os obstáculos a sua inclusão no mercado de trabalho.

Art.  2° Servirá  de  cobertura  do  Crédito  Especial,  autorizado  pelo  Artigo  1°  os 
recursos  repassados  pelo  Governo  do  Estado do  Rio  Grande  do  Sul,  através  do  convênio  nº 
40461/2004, de 29/06/2004, prorrogado até 29/05/2005, processo n° 3085.2100/04-5, no valor de R$ 
82.500,00 (oitenta e dois mil  e quinhentos reais) e superávit  financeiro do exercício de 2004, no 
valor de R$ 9.416,00 (nove mil, quatrocentos e dezesseis reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carazinho, 15 de março de 2005.
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