
LEI Municipal Nº. 1.722,  21 de julho de 2010. 
Dispõe sobre a alteração a Lei Municipal Nº. 1.678, de 01/09/2009, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual de Investimentos para o quadriênio 2010/2013 e a 
Lei Municipal Nº. 1.692, de 28/10/2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício de 2010, e alteração da Lei Municipal Nº. 1.696, de 15 de dezembro 
de 2009, e dá outras providências. 
    
    
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa 
Catarina, Sr. Mauri José Zucco, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei. 
 
Faz Saber – Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º. As metas físicas e financeiras fixadas para a ação nº. 1.060 – 

Pavimentação Asfaltica da cidade de Coronel Freitas até o município de União do Oeste, na 
Lei Nº. 1.678 de 01/09/2009 que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos para o 
quadriênio 2010/2013 e na Lei Nº. 1.692 de 28/10/2009 que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2010, passam a vigorar conforme valores abaixo: 
 

META FINANCEIRA 
CÓD DESCRIÇÃO 

UN. 
MED 

META 
FÍSICA 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

1.060 

Pavimentação 
Asfáltica da 
cidade de 
Coronel 

Freitas até o 
município de 

União do Oeste 

km 19,6312 2.000.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 21.400.000,00 

 

Art. 2º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado criar nova 
destinação de recurso e abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, o valor de 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme dotação orçamentária e classificação da 
despesa a seguir discriminada.  

 

Órgão: 06.00 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos 
Unidade: 06.01 - Departamento de Serviços Urbanos 
Função: 26 - Transporte 
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário 
Programa: 13 - Departamento Municipal de Estradas e Rodagens 
Projeto: 1.060 Pavimentação Asfáltica 
Classificação da despesa: 44.90.00.00.00.00.00 
Destinação de Recurso: 01.24 Convênio da União R$ 2.000.000,00. 

 
Art. 3º. O recurso para cobertura do crédito adicional de que trata o artigo 

anterior é proveniente do excesso de arrecadação na referida destinação de recursos 
provenientes do Contrato de Repasse Nº. 0309303-97/2009 – Programa Turismo Social no 
Brasil. 

 
Art. 4º. Fica definido a Justificativa do programa conforme discriminado 

abaixo: 
Justificativa: Justifica-se pela necessidade de escoamento da produção 

agrícola e o fluxo de caminhões pesados, bem como demais veículos que trafegam na 
estrada, gerando alto custo de manutenção das mesmas e aceleração da redução do valor 
residual de toda frota de veículos e caminhões que circulam na região. Trata-se de um 
projeto que visa o desenvolvimento regional e sustentável, pois influenciara diretamente no 
potencial turístico do Município de Coronel Freitas e demais Municípios abrangidos pela rota  



 
 
 

turística e no controle e redução do êxodo rural, e consequentemente em todos os demais 
aspectos econômicos e sociais do município e região. 

 

Art. 5 º. Fica definido o objetivo do programa conforme discriminado abaixo: 
Buscar o desenvolvimento regional e sustentável, do Município de Coronel Freitas e demais 
Municípios abrangidos pela rota turística e promover a redução do êxodo rural, bem como 
priorizar demais aspectos econômicos e sociais do município e região. 
 

Art. 6º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
 
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, 21 de julho de 2010. 

 
 
 

Mauri José Zucco 
                                                                                   Prefeito Municipal 
Registrada nesta secretaria em data supra e publicada no átrio do Centro Administrativo. 
 
 
Nilvo José Bagio 
Secretário de Administração e Finanças....    

 
 


