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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
PARECER Nº 43/2019 – CCJ 
PROJETO DE LEI Nº 34/2019 
 
Relator Designado: ROQUE VINICIUS I. T. DIAS 
 

 

Trata-se de propositura de autoria do Executivo Municipal que objetiva 

obter autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 

390.239,95 (trezentos e noventa mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e cinco 

centavos), junto à Secretaria Municipal de Educação. 

Informa pela presente medida, que os referidos recursos fazem parte 

dos repasses financeiros do Governo Federal oriundos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, popularmente conhecido como merenda escolar, o qual 

visa à transferência, em caráter suplementar, de recursos financeiros ao município, 

em dez parcelas, destinados a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos 

alunos.  

Menciona que o cálculo do repasse é feito com base em um valor per 

capita estipulado pelo FNDE, de acordo com as seguintes modalidades de ensino: 

creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos 

– EJA e atendimento educacional especializado – AEE. 

Justifica que, com isso, a previsão orçamentária do referido repasse 

ocorre de acordo com o valor do último exercício. Dessa forma, o valor previsto para 

2019 foi R$ 2.325.678,00 (dois milhões trezentos e vinte e cinco mil seiscentos e 

setenta e oito reais), conforme repasse do ano anterior. Entretanto, confirmou-se o 

valor de R$ 2.209.768,00 (dois milhões duzentos e nove mil setecentos e sessenta e 

oito reais) no corrente ano.  
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Alega ter sido constatado o saldo reprogramado do exercício anterior 

no valor de R$ 501.181,95 (quinhentos e um mil cento e oitenta um reais e noventa e 

cinco centavos), a ser utilizado neste exercício. Contudo, há necessidade de inclusão 

no orçamento da Secretaria Municipal da Educação referente à diferença entre o 

valor previsto e o saldo reprogramado do exercício anterior dos recursos do PNAE, 

observando-se as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas 

descritas. 

Os recursos para atender as despesas previstas neste projeto serão 

provenientes d e  superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício  

de 2018, a ser verificado na Agência 223-2 do Banco do Brasil, Conta Corrente 

48.497-0, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64. 

Em relação ao dispositivo utilizado para solicitar autorização para a 

abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo em vista que se trata de reforço de 

dotação orçamentária, verifica-se que o presente projeto está de acordo com o 

disposto no inciso I, Artigo 41 da Lei nº 4.320/64. 

Portanto, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a serem 

declarados.  

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 29 de Março de 2019.  

 
 

ROQUE VINICIUS I. T. DIAS 
Relator  

 
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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