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Assis, 19 de março de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ofício DA nº 43/2019 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO 
Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 

Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 19/2019. 

 

Senhor Presidente, 

 

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e 

deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 

19/2019, em que o Executivo Municipal solicita autorização para abertura de Crédito 

Adicional Suplementar no valor de R$ 756.354,65 (setecentos e cinquenta e seis mil 

trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para os fins que 

especifica, acompanhado da respectiva exposição de motivos. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores 

Vereadores protestos de alta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis – SP 

 
 

 

 



 
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” 

Secretaria Municipal de Governo e Administração 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Projeto de Lei nº 19/2019) 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO 
Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 

Senhor Presidente, 
 

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, o 

incluso Projeto de Lei que visa obter autorização para proceder à abertura de um 

Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 756.354,65 (setecentos e 

cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco 

centavos), junto à Secretaria Municipal de Educação, em adequação aos recursos 

financeiros destinados à subvenção social da Casa da Menina “São Francisco de 

Assis”. 

Justificamos a presente medida frente à necessidade de 

realizar o Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº02/2019, firmado 

entre o município de Assis e a Organização da Sociedade Civil Casa da Menina 

“São Francisco de Assis”, para fins de atendimento a 370 (trezentos e setenta) 

alunos do município de Assis, na Educação Infantil, tendo em vista dois ajustes 

financeiros a serem efetuados. 

Esclarecemos que o primeiro ajuste é relativo à correção dos 

repasses previstos para a entidade na peça orçamentária de 2019, no valor de 

R$1.468.245,35 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil duzentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), para atendimento a 370 

(trezentos e setenta) alunos, os quais não foram devidamente calculados, de 

conformidade com o valor aluno/ano de 2018 de R$4.262,12 (quatro mil duzentos 

e sessenta e dois reais e doze centavos). Sendo assim, o valor correto dos 

repasses seria R$ 1.576.984,40 (um milhão quinhentos e setenta e seis mil 

novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), havendo, portanto 
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necessidade de suplementação em R$108.740,06 (cento e oito mil setecentos e 

quarenta reais e seis centavos). 

O segundo ajuste refere-se à responsabilidade desta 

secretaria de criar mecanismos para sanar a demanda por vagas escolares na 

Educação Infantil, de modo que apresentamos a proposta de abertura de 130 

(cento e trinta) vagas na OSC Casa da Menina “São Francisco de Assis”, 

modalidade pré-escola, além das 370 (trezentos e setenta) vagas já pactuadas, a 

partir do início do ano letivo de 2019, a qual acolheu a iniciativa, comprovando ter 

estrutura para atender aos novos alunos. Sendo assim, a previsão do valor 

aluno/ano para pré-escola adotada foi de R$4.981,66 (quatro mil novecentos e 

oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), totalizando R$647.615,60 

(seiscentos e quarenta e sete mil seiscentos e quinze reais e sessenta centavos).  

Dessa forma, a referida OSC está atendendo no corrente 

ano 500 (quinhentos) alunos da Educação Infantil (modalidades creche e pré-

escola), de acordo com a demanda apresentada pela Secretaria Municipal da 

Educação, necessitando do aditamento para realização das suas atividades, de 

acordo com os Ofícios de número 27, 30, 34, e 36 (anexo 1), encaminhados pela 

instituição e Plano de Trabalho (anexo 2).  

Ressaltamos, contudo, que o valor total do aditamento, 

somando-se os dois ajustes necessários, será de R$ 756.354,65 (setecentos e 

cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco 

centavos), referentes à correção dos repasses contemplados no orçamento de 

2019 e às 130 (cento e trinta) novas vagas disponibilizadas na entidade, sendo 

que o valor total do Termo de Colaboração no ano será de R$ 2.224.600,00 (dois 

milhões duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais). 

Para ocorrer com a referida suplementação serão utilizados 

recursos da reserva de contingência do Poder Executivo de modo a atender às 

necessidades da Secretaria Municipal da Educação com intuito de contemplar 

toda a demanda por vagas na Educação Infantil do município.  
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Em face de todo o exposto, encaminho por intermédio de Vossa 

Excelência, o Projeto de Lei nº 19/2019, para apreciação e deliberação dessa Egrégia 

Câmara Municipal de Assis. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de março de 2019. 

 
 
 
 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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        PROJETO DE LEI Nº 19/2019 

 
 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar para os fins que especifica. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito 

Adicional Suplementar, nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei Federal 4.320 de 17 
de março de 1.964, no valor de R$ 756.354,65 (setecentos e cinquenta e seis mil 
trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) observando as 
classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo 
relacionadas: 

 
02  PODER EXECUTIVO   
02 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
02 06 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO  
12.365.0037.2419.0000 CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
541 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  55.610,00 
542 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  700.744,65 

Total................................................................. R$ 756.354,65 
 
Art. 2º -  Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei serão 

provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do disposto no artigo 43, § 
1º, inciso III da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, das dotações orçamentárias 
abaixo: 
02   PODER EXECUTIVO   
02 13  ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO   
02 13 01 ADMINISTRACAO DA DIVIDA   
99.999.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA   
1133 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  756.354,65 

   Total................................................................. R$ 756.354,65 
 
Art. 3º - Ficam alterados os anexos III, IV e V do Plano Plurianual, aprovado pela Lei 

Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e o anexo IIA da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, exercício de 2019, aprovada pela Lei Municipal nº 6.556 de 13 de 
julho de 2018, conforme especificações previstas nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Março de 2019. 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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