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Trata-se de propositura, de autoria do Executivo Municipal, cujo objeto 

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

298.396,50 (duzentos e noventa e oito mil trezentos e noventa e seis reais e 

cinquenta centavos) junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e 

Serviços. 

O presente projeto visa abrir dotação orçamentária específica, a fim de 

possibilitar o repasse de recursos financeiros decorrentes de Contrato de Repasse 

nº 845239/2017 (SICONV), firmado entre o Município e o Ministério das Cidades, 

representado pela Caixa Econômica Federal (Processo nº 1040862-14/2017 - 

Planejamento Urbano), cujo objeto é a execução de recapeamento asfáltico em 

diversas vias do Município de Assis, conforme cópia de documentação anexada ao 

projeto. 

Os recursos para suportar as despesas decorrentes da presente 

propositura serão de conformidade com o seu artigo 2º, por meio de excesso de 

arrecadação, nos termos do disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei 4.320/64, 

bem como pela anulação parcial de dotações, nos termos do inciso III, § 1º, do art. 

43 da mesma Lei. 

Quanto à iniciatica legislativa da matéria, prescreve o art. 174, inciso 

IV, do Regimento Interno desta Câmara, que é de competência privativa do Prefeito 

projetos de lei que tratem de abertura de créditos suplementares e especiais. 

Destaca-se que o dispositivo utilizado para solicitar a autorização do 

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

II do art. 41 da Lei nº 4320/64. 
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Portanto, não havendo ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados, manifesto-me de forma favorável à apreciação e deliberação do 

projeto pelos nobres pares em Plenário. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 05 de Março de 2018.  

 
ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS - PTB 

Relator 
 
 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO – PR  
Presidente 

 
 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI - PDT 
Vice-Presidente 

  
 

CARLOS ALBERTO BINATO – PSDB 
Membro 

 
 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – PSD 
Membro 

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