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REF.| PROJETO DE LEI N.. 04212018, QUE
"DrsPôE soBRE surr,rmrNrlçÃo DE
oouçÃo onç,lunNrÁnr.l, mu coMo
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIÀL
oRÇÀMENTÁRrA N.. 4438 DE
DE 2017". . ..

forma

provenientes de parte do

anterior.

apreciar o projeto acirna mencionado de autoria do Chefe do

06107 /2018, para aprociação em sessãô extmcirdinaria..

da necessidade

e o proj eto preenche os requisitos da

constitucionalidade.

Com a presente matéria o Poder Executivo Municipal visa: A) Abrir na

atual peça orçamentária, Lei Municipal n'. 4438 de 17 de outubro de 201'7 , crédito sunlementar

na importância de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), sendo R$ 500.00 para a

secretaria Municipal da Educação - Funcionamento do Ensino Fundamental - Equipamentos e

Material Permanet.tte; e R$ 15.000.00 para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos -
Serviços de Conserwação de Logradouros Públicos - Equipamentos e Material permanente; B)

Incluir na atual peça orçamentária, Lei Municipal n'. 4438 de 17 de Outubro de 2017, crédilo

especial no valor de R$ 63.500.00 (sessenta e trôs mil e quinhentos reais.;, sendo RS 10.360,00 e

mais R$ 45.240,00 para a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo - Climatização do Centro

Estudantil "Gininho Marchió"; e R$ 7.900,00 para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Públicos - Serviços de Obras Públicas - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica.
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Executivo, protocolado na Casa em
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A matéria também altera os anexos lI e III do Plano

Plurianual - Lei Municipal n" 44331171' e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentarias -
LDO 2016 - Lei Municipal n" 4419117, com suas posteriores alterações.

Por último se verifica que a matéria tratada é fÍuto da

indicação dos vereadores Ana Luísa P. Valadares e Gustavo Sabá para os fins que constam da

mensagem do projeto.

Assim, a comissão entende que o projeto está apto para ser

a oportunidade e conveniência ser analisado por cada

ESTEEONOSSOPARECER.

Jardinópolis, 17 de Julho de 2018-

apreciado pelo Plenario,

Vereador.

ZZA DA SILVA GANDA


