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PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 

CONTABILIDADE 

 

Projeto de Lei nº 145/2018 

 

Relator: REINALDO ANACLETO – PDT 

 

 

Trata-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$ 175.018,11 (cento e setenta e cinco mil dezoito reais e 

onze centavos), junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

A presente proposta tem por finalidade criar dotação orçamentária 

específica, junto ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, nos 

elementos de despesa: vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, no valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais); material de consumo, no valor de R$ 50.018,11 

(cinquenta mil e dezoito reais e onze centavos); e outros serviços de terceiros – 

pessoa jurídica, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para ocorrer 

com a manutenção e funcionamento da referida unidade assistencial. 

Os recursos para atender as despesas decorrentes do projeto serão 

os provenientes de excesso de arrecadação, a ser verificado durante o exercício 

de 2018, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64, através de 

repasses do Ministério do Desenvolvimento Social, a ser verificado na receita 

188 (1718.04.1.1.01). 

Ademais, 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. 

Tendo em vista que existem recursos disponíveis e atendidos os 

preceitos contidos em legislação específica, manifesto-me de forma favorável a 

presente propositura. 
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É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 30 de Agosto 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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