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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
PARECER Nº 038/2019 

Projeto de Lei nº 028/2019 
 
De iniciativa da Prefeitura do Município de Américo Brasiliense, o 

Projeto de Lei nº 028/2019 que dispõe sobre a inclusão de área (Zona 
Especial) no perímetro urbano da sede do município de Américo Brasiliense. 
 A matéria foi apreciada em consonância com as competências 
atribuídas à esta Comissão pelo Artigo nº 55 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Américo Brasiliense (Resolução nº 02, de 16 de 
dezembro de 2008), que versa: 

Artigo 55 - Compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer 
sobre todos os assuntos de caráter financeiro e, especialmente, sobre: 
I. proposta orçamentária, plano plurianual, lei diretrizes e anual; 
II. os pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado, relativos à 
prestação de contas do Prefeito e da Mesa da Câmara; 
III. proposições referentes a matéria tributária, abertura de créditos 
adicionais, empréstimos públicos e as que, direta ou indiretamente, 
alterem a despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidade 
ao erário municipal ou interessem ao crédito público; 
IV. proposições que fixem os vencimentos do funcionalismo, os subsídios 
do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Presidente da Câmara 
e dos Vereadores; 
V. as que, direta ou indiretamente, representem mutação do município. 

  
O Projeto de lei aqui apreciado foi analisado pela consultoria em 

Gestão Financeira e Orçamentária Pública, contratada pela Câmara 
Municipal de Américo Brasiliense, e instrumentalizado pelo contrato 
administrativo n° 002/2019, constante no processo administrativo 
n°191/2018.  

Considerando os fatos apresentados pela análise elaborada no parecer 
de consultoria nº 013/2019 (anexo), a Comissão de Finanças e Orçamento 
concluiu não haver qualquer óbice de natureza financeira ou 
orçamentária para a tramitação da matéria. 

No Mérito, sua acolhida ou não, fica a critério do Douto Plenário. 
 

Sala de Reuniões das Comissões “Carlos Abi-Jaudi”, 27 de junho de 2019. 
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