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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PROJETO DE LEI Nº 13/2020
Relator: Vinícius Guilherme Simili
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Chefe do Executivo, cuja
finalidade é a abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$
2.325.182,78 (dois milhões trezentos e vinte e cinco mil cento e oitenta e dois
reais e setenta e oito centavos), junto a unidade orçamentária Encargos Gerais do
Município.
Em síntese, verifica-se que, a propositura visa a criação
de dotação orçamentária específica, para suportar o aporte de cobertura de
déficit atuarial do regime próprio de previdência do município de Assis,
tendo como fonte de recursos a transferência de recursos federais, por meio
de outorga onerosa, recebida pelo município em decorrência de valores
arrecadados com leilões federais de áreas do pré-sal que excederam a
cessão onerosa à Petrobras, os quais foram repartidos também com
estados e municípios.
Os recursos para atender as despesas decorrentes da
presente propositura serão provenientes de anulação parcial e/ou total, EM
CONFORMIDADE COM O artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64.
Cumpre esclarecer que, a iniciativa de projetos de leis que disponham sobre
matéria que autorize a abertura de créditos é privativa do Prefeito,
nos termos do artigo 58, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de
Assis, e artigo 174, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara
Municipal.
Quanto ao dispositivo utilizado para solicitar a autorização do
Legislativo para abertura do mencionado crédito adicional, o artigo 41, inciso II,
da Lei nº 4.320/64, dispõe o seguinte:
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
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II – especiais, os destinados às despesas para as quais
não haja dotação específica.
Diante do exposto, de acordo com os preceitos
constitucionais e legais, este relator manifesta-se
favoravelmente à discussão e votação do projeto em
Plenário.
É o parecer.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2020.
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