
PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
FINAL E FINANÇAS E ORÇAMENTO. 

 
Proposição analisada: Projeto de Lei nº 06/2019, de 17 de maio de 2019. 

 
Assunto: “Autoriza o Poder Executivo de Novais a abrir créditos 
adicionais na Lei Orçamentária do Exercício de 2019, para atender 
despesas vinculadas a convênios com o Governo Estadual, na forma 
que especifica.” 
 

  Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, a Comissão de 
Finanças e Orçamento em conjunto com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
reuniram-se na sala da Presidência da Câmara Municipal de Novais para análise do 
Projeto de Lei nº 06/2019, de 17 de maio de 2019 e, após amplo debate, deliberou-se e 
os membros decidiram que a proposição atende ao que dispõe a legislação, sendo 
pertinente e constitucional, motivo pelo qual, por unanimidade, recebeu parecer 
favorável. 
  Deixou-se consignado que, tendo em vista as peculiaridades deste 
exercício, em face do que propõe a necessidade do planejamento fiscal, considerou-se 
que o projeto atende ao melhor interesse público, estando em conformidade com a 
legislação que trata do assunto. 

Considerando tudo o que foi dito, fica consignado que o Projeto de Lei nº 
06/2019, de 17 de maio de 2019, encontra-se apto para ser levado para discussão e 
votação pelo plenário desta Casa de Leis. 
  Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo 
para a Presidência desta Casa para demais providências cabíveis. 
 
  Câmara Municipal de Novais-SP, 17 de maio de 2019. 
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PARECER JURÍDICO  
 
Assunt o:  Projeto de Lei  nº 0 6/20 19,  de 1 7 de  maio de 2019.  
 
Iniciat iva:  Fábio Donizete da Si l va  – Prefeito Municipal .  
 
Sínte se:  Autoriza o  Poder Executivo de No vais a  abrir  cr éditos a dicionais  na Lei  
Orça mentária do Exercício d e 20 19,  para  atender despesas vinculadas a  convênio s 
co m o Gover no Es tadual ,  na forma que esp ec if ica  
 
Do parecer:  O pr ojeto é cons titucional ,  sem vício  de forma ou origem, aten dendo 
ao que dispõe a  legis lação p ertinente,  em especia l  ao artigo 166 da Cons ti tu içã o 
Federal  e arti go 18,  incisos I  da Lei  Or gâni ca.   
   

A redação é clara  e concisa,  confor me deter mina a Lei  
Compl ementar nº 95/98.  
 

Quanto à matéria  esta,  se r eves te de evidente interess e públ ico e 
atende aos ansei os da soci eda de,  uma vez  que decorr e d e emenda s 
parlamentar es e convênios cel ebrados entre o nosso Municíp io e o Governo 
Estadual ,  atra vés da Secr etari a de Plan ejamen to e Gestão,  cujo objeto refer e-s e 
ao r epas s e f inanceiro destinado a  i nvestimen to  com a ex ecução de obras (pista  
de caminhada e pavi mentação asfá l tica),  e qu e não dis põ e de reser va no 
orçamento municipal .   

 
No mais,  o  projeto é har mônico co m o s istema legal ,  estando ap to a  

ser l evado a  pl enário,  contemplando os  e lementos compatí veis  com o Plano 
Plurianual  e  com a Lei  de Diretri zes Or çamentárias,  não  compro metendo  a  
ex ecução orça mentária.  
 

Por  todo ex pos to,  essa Ass ess oria Jur ídica é  pela aprovação d o 
projeto,  na fo rma como se encon tra,  excetu ando eventuais  anál is es  de natur ez a 
pol í ti ca  técnica de comp etência  da Comissã o de Fi nança s e Or ça mento.  
 

Câmara Municipal  de Novais  -  SP,  17 de maio  de 201 9.  
 

 
 

Emerson Leandro Correa P ontes  

Asse ssoria Jurídica 
 
 

 


