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DE: Procuradoria Geral
PARA: Supervisão de Registro e Tramitação Legislativa - DIPROL

Referência:
Processo: 1983/2018
Proposicao:Projeto de Resolução n° 21/2018

Cria a Comenda do Mérito Legislativo AGESANDRO DA COSTA PEREIRA, destinada a
homenagear advogados, juristas e magistrados.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Devolução da Proposição à Procuradoria Geral

Ação: Prosseguir
Complemento: À Diretoria de Processo Legislativo,

Encaminho o presente processo para tramitação regimental (art. 120), com a manifestação
desta Procuradoria, que acolho parcialmente nos termos da conclusão do parecer técnico da
Sra. Procuradora designada e da manifestação do Coordenador da Setorial Legislativa,
constantes às fls. 35/47 e 28, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do presente Projeto de Resolução nº 21/2018, e da Emenda Modificativa Nº
01/2018.

No que tange ao argumento de que seria necessário sanear a proposição, juntando aos
presentes autos demonstração da origem dos recursos para o seu custeio, bem como
estimativa do impacto orçamentário da despesa e declaração do ordenador de despesa,
cumpre consignar uma ressalva.
Não obstante se vislumbre que a criação da homenagem veiculada no Projeto de Resolução
Nº 21/2018 venha a instituir potencial despesa a ser suportada por este Poder Legislativo,
ressalte-se que esta não se dará de forma direta, sendo que sua efetivação dependerá de
abertura de processo administrativo específico, formalizado em consonância ao fluxograma
de despesas instituído por meio do Ato Nº 1.568/2010, com o fim de adquirir o material
necessário à confecção das homenagens.

Frisa-se que a presente proposição visa tão somente instituir, de forma geral e abstrata, a
Comenda do Mérito Legislativo Agesandro Da Costa Pereira no âmbito deste Poder
Legislativo.

De tal sorte, não há necessidade de atender, por ora, as exigências previstas na Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), especificamente nos artigos
16 e 17, uma vez que a aprovação da presente proposição legislativa não resultará na
criação imediata de despesa.
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Portanto, a comprovação do atendimento aos requisitos dos mencionados dispositivos legais
deverá ser aferida nos autos do respectivo processo administrativo instituidor de despesa,
oportunidade em que haverá a definição de quantitativo de material e estimativa de gastos a
ser despendidos.

Em 25/07/2018.

Providências: Discussão Especial em 1ª Sessão
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