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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

Parecer nº 75/2019 – CCJ 

Projeto de Lei nº 60/2019 

 

Relator Designado: Roque Vinícius I. T. Dias  

 

 

A análise do presente Projeto de Lei realizada por este relator tem como 

finalidade verificar se o mesmo está em conformidade com a Constituição Federal, Legislação 

Pátria e Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis. 

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

autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 39.947,05 

(trinta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) junto à Secretaria 

Municipal de Esportes. 

Vislumbra-se com esta medida, reforçar a dotação orçamentária específica 

criada por meio da Lei nº 6.642 de 27 de março de 2019, para ocorrer com a contrapartida de 

responsabilidade do Município por força do Contrato de Repasse nº 873919/2018/ME/CAIXA 

celebrado com a União Federal por intermédio do Ministério do Esporte, destinados para a 

cobertura parcial do Estádio Municipal “Antonio Viana Silva “Tonicão”, relativo a emenda 

parlamentar do Deputado Federal Valmir Prascidelli. 

Ressalta-se ainda que, após a efetiva elaboração do projeto executivo de 

engenharia, que também é exigência da Caixa Federal, foi constatada a necessidade de uma 

contrapartida maior, no valor de R$ 42.770,86 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta reais 

e oitenta e seis centavos), e  por este motivo , faz-se necessária a presente propositura 

para que se possa adequar os valores a fim de garantir a continuidade do processo de 

execução da obra. 

Menciona-se que os recursos para atender as despesas previstas neste projeto 

serão provenientes d e  anulação parcial e/ou total, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso 

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

declarados.  

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 21 de Maio de 2019.  

 

Roque Vinícius I. T. Dias - PTB 

Relator  

 

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