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PROJETO DE LEI Nº 09/2019 
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Cuida-se de projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, cujo objeto é 

obter autorização para proceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar, no 

valor de R$ 913.400,00 (novecentos e treze mil e quatrocentos reais), junto à 

Secretaria Municipal de Educação. 

Aduz que, a presente propositura visa reforçar dotação orçamentária a 

fim de suprir as necessidades da Secretaria acima mencionada, realocando os recursos 

destinados às despesas com contratos diversos que seriam utilizados em face à 

despesa na contratação da empresa de limpeza predial, estimados a maior para balizar 

o processo, cujo resultado final fez com que houvesse sobra orçamentária prevista 

para o exercício 2019. 

A fonte de recursos para ocorrer com as despesas previstas nesta 

propositura será aquela descrita no seu artigo 2º, provenientes de anulação parcial, 

nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64.  

Ressalta-se que o dispositivo utilizado para solicitar a autorização do 

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

do artigo 41 da Lei nº 4320/64. 

Dessa forma, verifica-se que há suporte legal, bem como recursos 

disponíveis para proceder à abertura de crédito adicional suplementar. Portanto, no 

que se refere aos aspectos orçamentários, esta Comissão exara parecer favorável ao 

projeto. 
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Sala das Comissões, 13 de Fevereiro de 2019.  

 
 

LUÍS REMO CONTIN - PP 
Relator  

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