
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

Parecer nº 01/2019 
Projeto de Lei nº 01/2019 

Relator Designado: EDUARDO DE CAMARGO NETO - PRB 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Chefe do Executivo, que 

visa obter autorização para proceder à abertura de um Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) junto à 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. 

A presente proposta visa abrir dotação orçamentária específica 

para ocorrer com os recursos que serão repassados ao Município em 

decorrência da celebração do Contrato de Financiamento de nº 0502859, 

firmado junto à Caixa Econômica Federal, destinado ao apoio financeiro para 

o financiamento de despesas de capital, no âmbito do Programa de 

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA. 

Ressalta-se que o Executivo propõe utilizar estes recursos em 

obras de infraestrutura na cidade, por meio da pavimentação e 

recapeamento asfáltico, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

na recuperação e desassoreamento do Parque Ecológico "Francisco Antunes 

Ribeiro", cujo valor estimado é de R$ 2.013.500,00 (dois milhões e treze mil e 

quinhentos reais}; bem como na aquisição de máquinas e equipamentos, no 

valor de 2.986.500,00 (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil e 

quinhentos reais), os quais possibilitarão maior eficiência na execução dos 

serviços públicos. 
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Os recursos para atender as despesas decorrentes do presente 

projeto serão provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do 

disposto no artigo 43, §1º, inciso li da Lei 4.320/64. 

O dispositivo utilizado para solicitar a autorização do Legislativo, 

para abertura do mencionado crédito adicional, fundamenta-se no inciso li do 

artigo 41 da Lei nº 4.320/64, que assim dispõe: 

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

li - especiais, os destinados às despesas para as 

quais não haja dotação específica. 

Diante do exposto, em consonância com os princípios 

orçamentários, manifesto-me de forma favorável à discussão e votação do 

projeto em Plenário. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 22 de janeiro de 2019. 
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