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PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
CONTABILIDADE 

 
Projeto de Resolução nº 1/2018 
 
Relator: VALMIR DIONIZIO – PSD 

 

 

Trata-se de propositura, de autoria da Mesa Diretora, cujo objeto 

é a criação de cargos no Quadro de Pessoal de Provimento em Comissão e de 

Função de Confiança desta Câmara. 

Verifica-se que o presente Projeto de Resolução propõe a criação 

da função de confiança de Gerente do Setor de Serviços e Manutenção 

Predial, a ser exercida por servidor efetivo do quadro, um cargo de 

provimento em comissão de Assessor da Diretoria Geral, para atender 

questões específicas de serviços por ela prestados, advindas do Gabinete, e 

um cargo de provimento em comissão de Assessor parlamentar para cada 

Vereador. 

Quanto às despesas para a execução da medida proposta, nota-se 
que serão provenientes de verbas próprias estabelecidas no orçamento, 
suplementadas, se necessário, nos termos do artigo 5º do projeto. 

Cumpre destacar que, compõe a presente propositura a estimativa 

do impacto orçamentário-financeiro e declaração de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira, conforme determinado pelos incisos I e 

II, do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal). 

Portanto, no que se refere aos aspectos financeiros e 

orçamentários, opino de forma favorável ao Projeto de Resolução, a fim de 

que seja submetido à apreciação e deliberação em Plenário. 
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É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2018.  

 
 

VALMIR DIONIZIO – PSD  
Relator 

 
 

REINALDO ANACLETO – PDT  
Vice-Presidente 

 
 

ANDRÉ GONÇALVEZ GOMES – PR  
Secretário 

 
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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