
Câmara Municipal de Ubá
ESTADO DE MINAS GERAIS

PARECER CLJR- 06 /2018, de 26 de fevereiro de 2018.
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Vereadora . Rosâng a Maria Alfenas de And rad e
Presidente da Câmara

"Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento
municipal de 2018, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde, no
limite de R$ 182.246,00, e contém outras disposições".

• \ Mana ~\1enasde Mdlâàe
Vereadora . Rosa~ a da Câmara

?resldent§enhora Presidente:

10) Através da Mensagem na 002, de 5 de fevereiro de 2018, o Senhor Prefeito de Ubá encaminha para
tramitação e votação nesta Casa o Projeto de Lei em referência que "Autoriza a abertura de créditos adicionais
especiais ao orçamento municipal de 2018, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde, no limite de R$
182.246,00, e contém outras disposições".

2°) A presente matéria se trata de crédito especial para permitir o repasse de recursos que foram
transferidos pela Secretaria de Estado de Saúde, destinados à Irmandade de Nossa Senhora da Saúde/Hospital São
Vicente de Paulo (dois repasses), os valores de R$ 130.000,00 e R$ 50.000,00, que somam R$ 180.000,00 (cento
e oitenta mil reais). Cabe informar que se está majorando os valores de um mil reais em cada repasse, que visa
contemplar também os valores auferidos com a rentabilidade da aplicação financeira, eis que os recursos foram
aplicados tão logo creditados à conta do Fundo Municipal de Saúde. Os outros créditos especiais, no valor de R$
246,00 destinam-se a criar no orçamento do FMS dotação específica para repasse da rentabilidade de aplicação de
recursos já transferidos pelo Estado, destinados ao Hospital São Vicente de Paulo e à APAElUbá, que foram
objeto das Leis Municipais na 4.515 e 4.516, de 21 de dezembro de 2017.

A matéria se enquadra na legislação vigente.

Assim sendo manifestamos favorável à aprovação do presente Projeto de Lei.

É o que nos parece S.M.J.
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