
 
ATA Nº 012/2017: 

DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. 
 
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 18:30 
horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Roca Sales, reuniram-
se a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores, 
com a presença dos seus membros, os Vereadores Luís Fernando Horst, Adriano 
Horbach, Paulo Germano Koste, e, ainda, o Assessor Jurídico da Câmara, Dorly 
José Giongo, sob a presidência do Vereador Luís Fernando Horst, para 
reanalisar o Projeto de Lei nº 091/17, que “estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Roca Sales para o Exercício Financeiro de 2018”. A reanálise do 
Projeto ocorre devido à apresentação de Mensagem Retificativa por parte do 
Executivo Municipal, no dia 08 de dezembro de 2017, depois de realizada 
Audiência Pública e declarada encerrada a análise da matéria. As alterações 
propostas, através de Mensagem Retificativa, decorrem das exigências 
estabelecidas na Portaria Interministerial STN/SOF nº 02, de 30 de outubro de 
2017, que estabeleceu novo código de modalidade de aplicação, para 
classificar as despesas relacionadas com a aplicação de recursos de 
delegação ou descentralização de outros entes da Federação, para 
execução de ações de responsabilidade exclusiva do ente delegante ou 
descentralizador, além de estabelecer novo elemento de despesa destinado à 
apropriação dos gastos orçamentários com “Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação”. Assim, depois de analisada a Mensagem 
Retificativa, uma vez que o seu conteúdo em nada altera o teor do Projeto de 
Lei original, já devidamente analisado, pois se trata apenas de formalidades 
legais, quanto aos lançamentos contábeis e orçamentários, a Comissão, por 
unanimidade de seus membros, decidiu ratificar o parecer anterior, no sentido 
de emitir parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta. 
Concluída a análise do Projeto, a Comissão determinou que fosse feita a 
redação final do parecer pela Assessoria Jurídica da Casa. Nada mais 
havendo a se tratar, a reunião foi encerrada. Roca Sales, 11 de dezembro de 
2017. 
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