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Senhora Presidente:

1°) Através da Mensagem n" 004, de 19 de fevereiro de 2018, o Senhor Prefeito de Ubá encaminha para
tramitação e votação nesta Casa o Projeto de Lei em referência que "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 96.312,00 (noventa e seis mil, trezentos e doze reais), junto ao Orçamento Municipal de
2018, com recurso proveniente de indicação da Bancada de Minas Gerais, Emenda Parlamentar, para realização
de despesas no âmbito da Secretaria de Saúde e dá outras providências".

2°) O presente projeto trata-se de recurso destinado à Associação Beneficente Católica/Hospital Santa Isabel,
no valor de R$ 96.312,00 (noventa e seis mil, trezentos e doze reais), oriundo do Fundo Nacional de Saúde
(Transferência Fundo-a-Fundo), destinado ao Incremento do Custeio de Média e Alta Complexidade (MAC). Tais
recursos são decorrentes de indicação da Bancada Mineira na Câmara dos Deputados, através de emenda parlamentar.
O presente recurso já foi objeto de Projeto de Lei aprovado nesta Casa de Leis. Contudo, como o recurso somente foi
liberado recentemente, torna-se necessária nova autorização legislativa, para sua movimentação sob a égide do
orçamento de 2018.

3°) A matéria se enquadra na legislação vigente.

Assim sendo, somos de Parecer favorável à aprovação do presente Projeto de Lei.

É o que nos parece, S.M.J.
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