
 
 

Câmara Municipal de Assis 
Estado de São Paulo 

 
 Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144 

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br 

 

 

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE. 

 

Projeto de Lei nº 158/2018 

 

Relator: VALMIR DIONIZIO – PSD  

 

 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Chefe do 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. 

O objetivo da presente proposta é dar continuidade à execução do Contrato de 

Repasse nº 0216.905-04/2007 celebrado entre o Município e o Ministério das Cidades, sendo 

a Caixa Econômica Federal a instituição financeira responsável pelos repasses, no âmbito do 

Programa Saneamento para Todos, cujo objeto é a realização de obras de drenagem de águas 

pluviais na cidade de Assis. 

Consoante se verifica, referidos recursos serão aplicados na construção de um 

dissipador para rede de águas pluviais na Água da Porca. 

Os recursos para atender 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). 

A autorização para abrir crédito adicional especial fundamenta-se no disposto 

no artigo 41, inciso II, da Lei nº 4320/64, tendo em vista se tratar de despesa não prevista na 

Lei Orçamentária. Além disso, o artigo 2º da propositura em análise está em conformidade 

com as determinações do artigo 43, § 1º, incisos II e III da Lei nº 4320/64, pois os recursos 

para proceder à abertura do referido crédito especial provém de excesso de arrecadação e 

anulação parcial de dotação orçamentária, suficientes para ocorrer com a despesa. 

Perante o exposto, em conformidade com os princípios orçamentários, 

manifesto-me de forma favorável à apreciação e deliberação do projeto em Plenário. 

É o parecer.   
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Sala das Comissões, 02 de outubro de 2018.  

 

 

VALMIR DIONIZIO – PSD 

Relator 

 

 

REINALDO ANACLETO – PDT 

Vice-Presidente 

 

 

ANDRÉ GONÇALVES GOMES – PR 

Secretário 

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

 




		2018-10-10T14:04:24+0000


		2018-10-10T14:25:45+0000


		2018-10-10T16:10:58+0000




