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PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
CONTABILIDADE 

 
Projeto de Lei nº 45/2018 
 
Relator: ANDRÉ GONÇALVES GOMES – PR 
 
 

Trata-se de propositura, de autoria do Chefe do Executivo, cujo 

objeto é obter autorização para proceder à abertura de Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 96.726,48 (noventa e seis mil setecentos e vinte e seis 

reais e quarenta e oito centavos), junto à Secretaria Municipal de Educação. 

A referida proposta tem por objetivo abrir dotação orçamentária 

específica, referente à transferência automática de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, destinados à manutenção e 

desenvolvimento da educação infantil pública, para apoio e manutenção da 

EMEI Adelina Petrini Bolfarini, contemplada por meio do Programa Proinfância 

do Governo Federal. 

Constata-se que os recursos foram recebidos pelo Município no mês 

de setembro de 2014, no valor de R$ 122.817,24 (cento e vinte e dois mil 

oitocentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos) e, apesar de terem sido 

realizadas algumas aquisições de acordo com as solicitações da equipe gestora 

da unidade escolar, ainda, há um saldo bancário no valor de R$ 96.726,48 

(noventa e seis mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) a 

ser utilizado nos mesmos moldes. 

Quanto aos recursos para suportar as despesas decorrentes da 

presente propositura, verifica-se que serão os provenientes de superávit 

financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2017, a ser 
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verificado no exercício de 2018, tendo em vista o repasse a ser efetuado por 

força dos convênios firmados. 

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. 

Portanto, atendidos os preceitos contidos em legislação específica, 

esta Comissão exara parecer favorável à apreciação e deliberação do presente 

projeto em Plenário.  

É o parecer. 

 
Sala das Comissões, 29 de Março de 2018. 
 

 
ANDRÉ GONÇALVES GOMES – PR 

Relator 
 
 

VALMIR DIONIZIO – PSD 
Presidente 

 
 

REINALDO ANACLETO – PDT 
Vice-Presidente 

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