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PARECER Nº 21/2019 - COFC 
PROJETO DE LEI Nº 33/2019 
 
Relator: EDUARDO DE CAMARGO NETO  

 

 

Cuida-se de projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, cujo objeto é 

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”. 

Aduz que, a presente propositura visa reforçar dotação orçamentária, 

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. 

A fonte de recursos para ocorrer com as despesas previstas nesta 

propositura será proveniente 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.  

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

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

artigo 41 da Lei nº 4320/64. 

Dessa forma, verifica-se que há suporte legal, bem como recursos 

disponíveis para proceder à abertura de crédito adicional suplementar. Portanto, no que 

se refere aos aspectos orçamentários, esta Comissão exara parecer favorável ao projeto. 
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Sala das Comissões, 01 de abril de 2019.  

 
 

EDUARDO DE CAMARGO NETO  
Relator  

 

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