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PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
CONTABILIDADE 

 
Projeto de Lei nº 46/2018 
 
Relator: REINALDO ANACLETO – PDT 
 

 

Trata-se de propositura, de iniciativa do Poder Executivo, cujo 

objeto é obter autorização para proceder à abertura de Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), junto à Secretaria 

Municipal de Educação. 

O presente projeto tem por finalidade abrir dotação orçamentária 

específica, referente ao Termo de Compromisso PAR Nº 201300294/2013, do 

Ministério da Educação, para aquisição de mobiliários e equipamentos para a 

Unidade Escolar do Programa Proinfância EMEI Adelina Petrini Bolfarini, 

localizada na Rua José Tucunduva Neto, 41, Inocoop. 

Os recursos foram recebidos pelo Município no ano de 2013 e que 

para cumprir com o objeto do Termo de Compromisso, o município realizou o 

Processo Licitatório nº 129/2013. Contudo, ainda há saldo de aplicação 

financeira no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) o qual será 

utilizado para a aquisição de mais quantitativos dos mesmos itens, conforme 

orientação do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

A fonte de recursos para suportar as despesas decorrentes da 

presente propositura será proveniente de superávit financeiro apurado no 

Balanço Patrimonial do Exercício de 2017, a ser verificado no exercício de 

2018, considerando o repasse a ser efetuado por força dos convênios firmados. 
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Vale ressaltar 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. 

No mais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados. Portanto, em conformidade com os preceitos orçamentários, 

manifesto-me de forma favorável à discussão e votação da presente propositura 

pelos nobres pares. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 29 de Março de 2018.  

 
 

REINALDO ANACLETO – PDT 
Relator 

 
 

VALMIR DIONIZIO – PSD 
Presidente 

 
 

ANDRÉ GONÇALVES 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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