
Câmara Municipal de Ubá
ESTADO DE MINAS GERAIS

PARECER CLJR- 044 /2018, de O~ de julho de 2018.

Exma. Sra.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
Nesta.

REF.: Projeto de Lei n° 050/18

"Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxílio Financeiro no
valor de R$ 80.000,00 à Sociedade Ubaense de Proteção aos
Animais, mediante anulação de subvenção social autorizada para a
mesma entidade, e dá outras providências".

Senhora Presidente:

1°) Através da Mensagem n° 034, de 25 de junho de 2018, o Senhor Prefeito encaminha para tramitação e
votação nesta Casa o Projeto de Lei em referência que "Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxílio
Financeiro no valor de R$ 80.000,00 à Sociedade Ubaense de Proteção aos Animais, mediante anulação de
subvenção social autorizada para a mesma entidade, e dá outras providências".

2°) Cabe salientar que não se trata de recurso novo, e sim a alteração dos recursos já aprovados por esta
Casa, sob a forma de subvenção social, para auxílio financeiro. Por intermédio de emenda parlamentar de autoria
da Vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto, esta Casa incluiu subvenção social destinada a SUPA no valor de 80
mil reais. A entidade, contudo, pretende realizar com os recursos despesas de capital (investimento). As
subvenções sociais somente podem financiar despesas de custeio, jamais de capital. Necessário é, portanto, que a
dotação orçamentária para licitação seja anulada e criada nova dotação sob a forma de Auxílio Financeiro.

3°) Desta forma, verifica-se que a matéria trata de assunto de interesse local, não incide em vicio de
iniciativa e não contraria normas legais ou constitucionais. Face ao exposto esta Comissão conclui pela legalidade
e constitucional idade do referido Projeto de Lei e que o mesmo atende a forma técnica de redação, manifestando-
se pela aprovação da matéria.

É o que nos parece S.M"'.
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