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Ementa do Projeto de Lei: Dispõe sobre a remissão de juros e correçào monetaria pala fins de

ajuste referente aos programas estaduais da saúde 2AL4 a 2018 executados pelo Município e

não empenhados pelo estado do Rio Grande do Sul nos respectivos exercícios financeiros, colrl
vistas a üabilizar a celebraçâo de Termo de Consolidação de Dívidapara pronto pagamento.

Relatório:

A matéria em análise trarnita nesta Casa Legislativ4 por iniciativa do
Prefeito Municipal, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo díspor sobre a remissão
de juros e correção monetária para fins de ajuste referente aos progÍamas estaduais da saúde
2AI4 a 2018 executados pelo Município e nâo empenhados pelo estado do Rio Grande do Sul
nos respectivos exercícios financeiros, com vistas a viabilizar a celebraçâo de Tenno de
Consolidação de Dívida para pronto pagamento.

Âspectos Técnicos:

o Projeto de Lei n" 0112022 ingressou nesta casa com a ausência de
infonnações as quais_são de extrema importância p*u á apreciaçâo do referido projeto de Lei.

Encaminhada diligência atraves do Memorando 0112021 - Cornissão deconstituição e Justiç4 datadg de 2l de janeiro de 2022 e arendido aü.aves do oficio 03912022,
datado de 3 de fevereiro' que infonnou {u" o PL trata dos mesmos débitos a quÊ se referem a leiMunicipal n" 3'641, que o estado não deu andarnento aoaçáo em pagamento autorizada pelareferida Lei, optando por repassff tais recursos ao Município, estes já recebidos no yalor total deR$ 465'216,57' cotnprovados por documentos ânexos ao oficio citado. os repasses se dera defonna fracionada durafite os meses de dezembr o de 2a21 ej;;" de 2a22e ainda não possuema infonnação do valo. referente uotl*ã. * 
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Conclusão:

Após analisado o aspecto técnico por esta Comissão, concordamosque não há impedimento para a sua normal tramitação.

Este é o parecer.

Sul, 4 de fevereir" rj;il;reverino 
Silveira,, da Câmara de Vereadores de Lavras do

V,

Vereador Clemar Biaggi- Revisor
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