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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
Projeto de Lei nº 136/2018 
 
Relator Designado: ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB  
 

 

Cuida-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, cujo 

objeto é obter autorização para proceder à abertura de um Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 262.527,15 (duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e 

vinte e sete reais e quinze centavos) junto à Secretaria Municipal de Educação. 

Justifica a medida, sob a necessidade de criar dotação orçamentária 

específica, tendo em vista a Medida Provisória nº 815, de 29 de dezembro de 2017, 

que autorizou a prestação de assistência financeira aos entes federativos que 

recebem recursos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, para apoio à 

superação de dificuldades financeiras emergenciais, dentre outras, na área de 

educação. 

Nota-se que os recursos para suportar as despesas decorrentes da 

presente propositura serão os provenientes de excesso de arrecadação, a ser 

verificado durante o exercício de 2018, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, 

inciso II da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, através de repasses do FNDE- 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a ser verificado na receita 189 

(1718.05.9.1.01). 

No que se refere à constitucionalidade formal subjetiva, nada a 

declarar, vez que é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo a presente 

propositura. 

Cumpre destacar que o dispositivo utilizado para solicitar a autorização 

do Legislativo para abertura do mencionado crédito adicional, fundamenta-se no 

inciso II, Artigo 41 da Lei nº 4320/64. 

Em relação à Mensagem Aditiva nº 17/18 apresentada ao projeto, não 

se faz necessário maiores considerações, tendo em vista que se trata somente de 

correção da ementa quanto à espécie do crédito adicional. 
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Diante do exposto, nada obsta que a presente propositura seja 

apreciada e deliberada em Plenário pelos nobres pares. Exaramos, portanto, 

parecer favorável ao projeto de lei, bem como à mensagem aditiva.   

 

Sala das Comissões, 20 de Agosto de 2018.  

 
 

ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB 
Relator  

 
 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO – PR  
Presidente 

 
 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT  
Vice-Presidente 

 
 

CARLOS ALBERTO BINATO – PSDB 
Membro 

 
 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – PSD 
Membro 

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