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Novaís-SP 

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

lisada: Projeto de Lei nº 24/2017, de 13 de novembro de 2017. 

Assunto: "Autoriza o Poder Executivo Municipal de Novais a abrir 
crédito adicional suplementar no orçamento do Poder Legislativo, na 
forma que especifica." 

s quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, a 
Finanças e Orçamento em conjunto com a Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação Final, reuniram-se na sala da Presidência da Câmara Municipal de Novais 

para análise do Projeto de Lei nº 24/2017, de 13 de novembro de 2017 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 está em conformidade com a legislação que trata do assunto. 

Considerando tudo o que foi dito, fica consignado que o Projeto de Lei nº 
24/2017, de 13 de novembro de 2017, 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 novembro de 2017. 

Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Fin~____,:::> 

esar Dias Pinheiro 
Membro 

Douglas A. Freschi Cruz 
Membro 

Comissão de F'nanças e Orçamento 

~~~niTia~s~Pinheiro 
Presidente 
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Assunto: Projeto de Lei nº 24/ 2017 , de 13 de novembro de 2.017 . 

Iniciativa: Exmo . Prefeito Municipal 

Síntese: Autor iza o Poder Executi vo Mun ic ipal de Nova is a ab rir créd i to adicional 
suplementar no orçam ento do Poder Legislativo , na forma que espe ci f i ca . 

Do parecer : Trata-se de projeto de lei , de matéria e co mpetênc i a consti t uci on al 
pri va tivas do Poder Executivo, que tem por escopo ab r i r cr édito adi cional 
suplementar no orçam ento do Poder Legi slativo . 

O projeto é constitucional , sem VICIO de form a ou o rige m, com 
redação clara e concisa , conforme determina a Lei Comple me ntar nº 95 / 98. 

Outrossim, serão utilizados nas alte r ações o rça ment ári a, re cu r so 
proveniente de anulações parciais e/ ou totais do orça mento do Legi sla tivo, no 
mesmo valor, em conformidade com o inciso 111, do § 1 2, do artigo 43 , da Lei 
Federal nº 4 .320/64 . 

No mais, o p r ojeto é harmônico com o sistema legal , estand o apto a 
ser levado a plenário, contemplando os elementos compatíve i s com o Pl an o 
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não comprometendo a 
execução orçamentária . 

Por todo exposto, essa Asses soria Jurídica é pela aprovação do 
projeto, na forma como se encontra, exce t uando e~entua i s aná l ises d e na t ureza 
polftica técnica de competência da Comissão Finanças e Orçam ento . 

S.M.J. Este é o parecer . 

Câmara Municipal de Nova is - SP , 1 7 de novembro de 2017 . 

Ok· 
Lívia Lellis Silva 

Assessor ia Jurídica 
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