Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Referente Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 016/2020, que “AUTORIZA
A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE – SC, PARA O EXECÍCIO DE 2020.”
Autor: Poder Executivo
Relator: Vereador
I – RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Lei apresentado pelo Executivo Municipal, que solicita
autorização da Câmara de Vereadores para abrir, por ato próprio, no orçamentoprograma do Município de Iporã do Oeste – SC, para o exercício de 2020, crédito
adicional suplementar no valor de R$ 90.185.000,00 (noventa mil, cento e oitenta e
cinco reais) para suplementação de programas no órgão 05.00, Educação, Desporto,
Cultura e Turismo, para a unidade 05.01 - Departamento de Educação, o Pro/Atv.
12.0361.0011.1016 – Aquisição de Imóvel.
Servirá de suporte para a suplementação o próprio órgão 05.00 da Secretaria da
Educação, Cultura e Turismo, a Unidade 05.01 - Departamento da Educação,
Projeto/Atividade 12.0361.0011.1007 - Construção, ampliação, e/ou Reforma de
Estrutura Física de Rede de Ensino – Ensino Fundamental .
Além disso, o município fica autorizado a alterar as tabelas e anexos das
despesas do PPA – 2018/2021, da LDO - 2020, LOA – 2020 ajustando as metas
financeiras e despesas previstas na suplementação.
O Projeto de Lei 016/2020 foi Protocolado na Secretaria da Câmara de
Vereadores no dia 24 de agosto de 2020 e lido na sessão do mesmo dia. Foi analisado
pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que emitiu parecer favorável,
mas solicita tramitação Urgente.
Seguindo a orientação regimental, o Projeto de Lei encontra-se nesta Comissão,
onde aguarda parecer para seguir tramitação.
É o Relatório.
II – PARECER
a) Das Emendas:
Os senhores Vereadores não apresentam Emenda ao Projeto de Lei do
Executivo nº 016/2020.
b) Da análise de Mérito:
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Considerando a legalidade do ato de remanejar, transpor recursos relacionados
no orçamento, realocando-os de uma categoria para outra, ou de um órgão para outro,
com responsabilidade e previsão constitucional, no caso de se rever prioridades de
programas;
Considerando que os recursos dos quais se solicita remanejamento, estão
disponíveis em dotações orçamentárias até o final do exercício de 2020;
Considerando que o orçamento é um mecanismo de planejamento com
característica flexível e necessita ser retificado e redirecionado no decorrer de sua
execução em conformidade com as necessidades e demandas surgidas;
Considerando o parecer da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final
ponderando que os projetos de lei nº 014/2020 e Projeto de Lei 016/2020 são
interdependentes a sugere Tramitação Urgente para este Projeto a fim de tramitarem
paralelamente. Esta relatoria acata a sugestão proposta pela comissão que antecedeu
os estudos e análise.
III CONCLUSÃO
Após a análise do Projeto de Lei do Executivo nº 016/2020, considerando o
exposto no parecer jurídico e também as ponderações da análise do Mérito, nosso
parecer é favorável pela tramitação em Plenário.
É o voto.
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste – SC, Sala da Comissões,
em 28 de agosto de 2020.
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