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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
Projeto de Lei nº 158/2018 
 
Relator Designado: VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT  
 

 

Cuida-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, cujo 

objeto é obter autorização para proceder à abertura de um Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 182.110,88 (cento e oitenta e dois mil cento e dez reais e 

oitenta e oito centavos) junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e 

Serviços. 

Em síntese, verifica-se que a proposta visa abrir dotação orçamentária 

específica, a fim de dar continuidade à execução do Contrato de Repasse nº 

0216.905-04/2007 celebrado entre o Município e o Ministério das Cidades tendo 

como Instituição Financeira responsável pelos repasses a Caixa Econômica Federal, 

no âmbito do Programa Saneamento para Todos, cujo objeto é a realização de 

obras de drenagem de águas pluviais na cidade de Assis. 

Ressalta que os mencionados recursos serão aplicados na construção 

de um dissipador para rede de águas pluviais no Córrego da Porca. 

Nota-se que os recursos para suportar as despesas decorrentes da 

presente propositura serão os provenientes de excesso de arrecadação, no valor de 

R$ 173.791,92 (cento e setenta e três mil setecentos e noventa e um reais e noventa 

e dois centavos) a serem liberados pela Caixa Federal no âmbito do Programa 

Saneamento para Todos, bem como pela anulação parcial de dotação do Tesouro 

Municipal, para garantir a contrapartida do Município, no valor de R$ 8.318,96 (oito 

mil trezentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), nos termos da Lei 4.320/64. 

No que se refere à constitucionalidade formal subjetiva, nada a 

declarar, vez que é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo a presente 

propositura. 

Cumpre destacar que o dispositivo utilizado para solicitar a autorização 

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

inciso II, Artigo 41 da Lei nº 4320/64. 
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Diante do exposto, nada obsta que o presente projeto de lei  seja 

apreciado e deliberado em Plenário pelos nobres pares. 

É o parecer.   

 

Sala das Comissões, 02 de outubro de 2018.  

 
 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT  
Relator  

 
 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO – PR  
Presidente 

 
 

ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB  
Secretário 

 
 

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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