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REF.: Projeto de Lei n° 014/18

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$
19.647,58 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e
oito centavos), junto ao orçamento municipal de 2018, no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde, para realização do pagamento de
despesas apurada em processo de reconhecimento de dívida".

Senhora Presidente:

1°) Através da Mensagem n° O 1O, de 16 de abril 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 crédito adicional especial no valor
de R$ 19.647,58 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos), junto ao orçamento
municipal de 2018, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, para realização do pagamento de despesas
apurada em processo de reconhecimento de dívida".

2°) A presente matéria se trata de processo administrativo instaurado e aprovado pela administração municipal
finda em 31 de dezembro de 2016, que, embora tenha publicado no Diário Oficial Eletrônico de 17 de dezembro
daquele ano o termo de homologação do processo, reconhecendo a dívida, não promoveu o seu pagamento e nem
tampouco empenho a referida despesa em restos a pagar. A dívida reconhecida é devida a empresa Concreta
Incorporações Ltda.-EPP, faturada na Nota Fiscal Eletrônica 273, de 21/12/16, referente à prestação de serviços corno
fornecimento de material e mão-de-obra de reforma e adequação do imóvel da UBS do Distrito de Ubari, conforme
contrato n" 173/15.

3°) Cabe ainda oferecer emenda de redação a ementa e ao artigo 1° da referida matéria, onde se lê em extenso:
"dezenove mil, seiscentos e quarenta e sete mil reais e cinqüenta e oito centavos"; leia-se: "dezenove mil, seiscentos e
quarenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos".

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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