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FINANÇAS E CONTABILIDADE REALIZADA NO DIA 2 DE MAIO DE 2017.
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Assis, 
Estado de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José 
Bonifácio, n° 1001, às 16h45min, reuniu-se a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade para discutir os Projetos de Lei n° 32, 33, 34, 36, 37 e 40/2017. Estavam 
presentes os vereadores Carlos Alberto Binato, Presidente da Comissão, Reinaldo 
Anacleto, Vice-Presidente, e Eduardo de Camargo Neto, Secretário. Concordam os 
membros da Comissão a distribuição das proposituras ao relator por ordem alfabética e 
conforme ordem de chegada dos projetos na Comissão. Valendo-se desse critério foi 
distribuído os Projetos de Lei n° 32 e 36/2017 ao vereador Eduardo de Camargo Neto, 
Projetos de Lei n° 33 e 37/2017 ao vereador Reinaldo Anacleto, e Projetos de Lei n° 34 e 
40/2017 ao vereador Carlos Alberto Binato. Após deliberação, ficou determinada a 
apresentação dos pareceres no prazo legal, cujas cópias serão anexadas à presente ata. 
Não havendo mais nada a discutir, foi encerrada a presente reunião às 17h50min e eu, 
Natalia Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a presente que uma vez conferida
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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

PARECER Nº 42/2017 Projeto de Lei nº 32/2017 

Relator Designado: Eduardo de Camargo Neto 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, 

que dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) junto à Fundação Educacional 

do Município de Assis - FEMA. 

A presente proposta tem por finalidade reforçar a dotação 

orçamentária de manutenção da FEMA, no elemento de despesa 

449051, denominado obras e instalações, a fim de fazer face às obras 

que serão realizadas para implantação do Programa de Integração 

Ensino - Serviços - Comunidade, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde deste Município. 

Diante do proposto, tem-se a considerar, inicialmente, que o 

Poder Executivo detém capacidade administrativa e orçamentária e 

competência para legislar sobre assuntos de interesse público. 

Quanto à classificação dos créditos adicionais, tratando-se 

de reforço de dotação orçamentária, constata-se que o dispositivo 

utilizado para solicitar a autorização do Legislativo, para abertura do 

mencionado crédito adicional suplementar, está de acordo com o 

disposto no inciso 1, Artigo 41 da Lei nº 4320/64, verbis: 

Art. 41 - Os créditos adicionais classificam-se em: 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação 

orçamentária; 

Em relação aos recursos para atender as despesas com a 

execução desta Lei , nada a destacar, pois serão provenientes de 

superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 

2016, nos termos do disposto no inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 43, 

da Lei nº 4.320/64. 

Deste modo, o projeto de lei em análise, de iniciativa do 

Poder Executivo, a nosso ver, sob os aspectos da competência e da 

iniciativa, não contempla vício de constitucionalidade e está de acordo 

com os aspectos financeiros e orçamentários, podendo, desta forma, 

avançar no processo legislativo. 

Essas são, por fim, as considerações a serem feitas a 

respeito da presente análise, sem embargo de outros entendimentos em 

sentido contrário, para com os quais manifesto, desde já, o meu 

respeito . 

Sala das Comissões, 2 d Maio de 2017. 
' 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

PARECER Nº 43/2017 Projeto de Lei nº 33/2017 

Relator Designado: Reinaldo Anacleto - PRB 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo 

que visa à autorização para abertura de Crédito Adicional 

Suplementar, no valor de R$ 394.408,06 (trezentos e noventa e quatro 

mil, quatrocentos e oito reais e seis centavos) junto a Secretaria 

Municipal de Educação. 

O objetivo é reforçar a dotação relativa à Divisão de 

Transporte de Alunos, referente ao convênio firmado com o Governo 

Estadual, tendo em vista que sobrou saldo financeiro, proveniente de 

receitas obtidas por meio de aplicações financeiras e de parcelas 

liberadas que não foram utilizadas em sua totalidade, como se pode 

verificar no demonstrativo da movimentação bancária que segue 

anexo ao projeto. 

Consoante às regras previstas nos convênios, as receitas 

adquiridas das aplicações financeiras realizadas, assim como 

eventual saldo remanescente de parcelas não utilizadas, deverão ser 

devolvidas à Secretaria de Segurança Pública, sob pena de imediata 

instauração de tomada de contas especial do responsável. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ressalta-se que os recursos para atender as despesas 

decorrentes do referido projeto serão, conforme seu artigo 2°, os 

provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial 

do Exercício de 2016, em cumprimento à Lei nº 4.320/64, artigo 43, § 

1°, inciso 1. 

Ademais, a presente matéria também procura cumprir a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê, no artigo 15, que as 

despesas sem adequação orçamentária serão consideradas não 

autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. 

Portanto, perante análise realizada por este relator, com 

base nos princípios orçamentários, manifesto-me de forma favorável à 

regular tramitação do presente projeto nesta Egrégia Casa de Leis. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 2017. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

PARECER Nº 44/2017 Projeto de Lei nº 34/2017 

Relator: Carlos Alberto Binato - PSDB 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, 

que visa à autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, no 

valor de R$ 530. 788, 15 (quinhentos e trinta mil, setecentos e oitenta e 

oito reais e quinze centavos) junto à Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos. 

A iniciativa legislativa de projetos de lei que versem sobre a 

abertura de créditos adicionais é exclusiva do Senhor Prefeito Municipal, 

vez que tal operação implica em alteração da peça orçamentária 

referente ao exercício financeiro em curso. 

Quanto aos recursos para suportar as despesas decorrentes 

do presente projeto, estes serão de acordo com o seu artigo 2º, por 

meio de superávit apurado no exercício de 2016, no valor de R$ 

520.788, 15 (quinhentos e vinte mil , setecentos e oitenta e oito reais e 

quinze centavos), bem como pelo excesso de arrecadação ambos 

verificados em decorrência dos rendimentos de aplicações financeiras 

verificados na conta corrente nº 46.648-4, Agência 223-2 do Banco do 

Brasil. 

A abertura de crédito adicional especial está prevista na Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estabelece normas 

gerais de direito financeiro. Nesse sentido, o artigo 41 , inciso 11, da lei 

federal dispõe que: 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

"Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

li - especiais, os destinados às despesas para as quais não 

haja dotação específica". 

Em relação ao processamento dos créditos adicionais, 

reportamos ao art. 42 do diploma legal federal já citado, que dispõe: 

"Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão 

autorizados por lei e abertos por decreto executivo". 

Para a consecução da operação em exame, a lei impõe a 

existência de prévia autorização legislativa e a expedição de decreto 

emanado do poder executivo. 

Aduzimos que o projeto em exame está em plena 

consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres 

edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento 

com as cautelas de praxe. 

Conclui-se que, em conformidade com os aspectos 

financeiros e orçamentários, o presente projeto é legal, estando, 

portanto, apto para tramitar regularmente nesta Egrégia Casa de Leis. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 201 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

PARECER Nº 46/2017 Projeto de Lei nº 36/2017 

Relator: Eduardo de Camargo Neto - PRB 

Cuida-se de propositura de autoria do Executivo Municipal, 

que visa obter autorização para proceder a abertura de um Crédito 

Adicional Suplementar, no valor de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta 

mil reais) junto à Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA. 

Tem a finalidade de reforçar a dotação orçamentária de 

manutenção da FEMA, no elemento de despesa 449051, denominado 

obras e instalações. 

Verifica-se que os recursos para atender as despesas 

previstas neste projeto serão provenientes de anulação parcial de 

dotações, em atendimento ao solicitado pela Diretoria Executiva da 

FEMA, conforme disposto em seu artigo 2°, nos termos da Lei nº 4.320 

de 17 de março de 1964. 

Tem-se a considerar, inicialmente, que o Poder Executivo 

detém capacidade administrativa e orçamentária e competência para 

legislar sobre assuntos de interesse público. 

Quanto à classificação dos créditos adicionais, por se tratar 

de reforço de dotação orçamentária, constata-se que o dispositivo 

utilizado para solicitar a autorização do Legislativo, para abertura do 

mencionado crédito adicional suplementar, está de acordo com o 

previsto no inciso 1, Artigo 41 da Lei nº 4320/64, que assim dispõe: 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Art. 41 - Os créditos adicionais classificam-se em: 

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação 

orçamentária; 

Em relação aos recu rsos para atender as despesas com a 

execução desta Lei , nada a destacar, pois serão provenientes de 

anulação parcial e/ou total, nos termos do disposto no inciso Ili, do 

parágrafo 1 º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de Março de 1.964. 

Deste modo, o projeto de lei em análise, a nosso ver, sob os 

aspectos da competência e da iniciativa, não contempla vício de 

constitucionalidade e está de acordo com os aspectos financeiros e 

orçamentários, podendo, desta forma , avançar no processo legislativo. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 2 de Maio de 20 7. 

EDUARDO DE Cfo< ~ GO NETO - PRB 

~eat 
___ ..--:::::::--=:::::::::::::--

CARLOS ALBERTO BINATO -
PSDB ~, 

Presidente ê----!f-
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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

PARECER Nº 47/2017 Projeto de Lei nº 37/2017 

Relator: REINALDO ANACLETO - PDT 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo 

que tem como objeto à autorização para proceder a abertura de um 

Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 517.456,09 (quinhentos e 

dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), 

junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

A iniciativa legislativa de projetos de lei que versem sobre a 

abertura de créditos adicionais é exclusiva do Senhor Prefeito Municipal, 

vez que tal operação implica em alteração da peça orçamentária 

referente ao exercício financeiro em curso. 

Quanto aos recursos utilizados para atender as despesas 

decorrentes da presente propositura, destaca-se que estes serão os 

provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do disposto no 

artigo 43, § 1°, inciso li da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, a ser 

verificado no exercício de 2.017, que serão repassados pela Caixa .i 
Econômica Federal no Âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - 1 
PMCMV - FAR, objetivando a realização do Trabalho Social no 

Residencial Aida Carolina 1ª Etapa, constituído de 174 (cento e setenta 

e quatro) unidades habitacionais, Aida Carolina 2ª Etapa constituído de 

Rua José Bonifácio, nº 1001 - Assis/SP - CEP: 19800-072 - Fone/Fax: ( 18) 3302-4144 
www.assis.sp.leg.br 



ESTADO DE SÃO PAULO 

316 (trezentas e dezesseis) unidades habitacionais e, Residencial 

Colinas constituído de 324 (trezentas e vinte e quatro) unidades 

habitacionais. 

A abertura de crédito adicional especial está prevista na Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de 

direito financeiro. 

A propósito, reza o artigo 41 , li , da lei federal: 

"Art. 41 - Os créditos adicionais classificam-se em: 

11 - especiais, os destinados às despesas para as quais não 

haja dotação específica11 

O dispositivo legal colacionado confere o necessário suporte 

para a realização de abertura de créditós adicionais especiais para os 

gastos desprovidos de dotação orçamentária. 

No tocante ao processamento dos créditos adicionais, 

reportamos ao art. 42 do diploma legal federal já citado, que dispõe: 

ºArt. 42. Os créditos suplementares e especiais serão 

autorizados por lei e abertos por decreto executivo11

• 

Para a consecução da operação em exame, a lei impõe a 

existência de prévia autorização legislativa e a expedição de decreto 

emanado do poder executivo. 

Por fim, aduzimos que o projeto em exame está em plena 

consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres 

Vereadores analisar o mérito da questão, apreciando a operação em 

comento com as cautelas de praxe. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Conclui-se que, em consonância com os aspectos 

financeiros e orçamentários, a presente propositura é legal, estando, 

portanto, apta para tramitar regularmente perante esta Egrégia Casa de 

Leis. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 08 de Maio de 2017. 

CARLOS ALBERTO BINATO - PSDB 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

PARECER Nº 51/2017 Projeto de Lei nº 40/2017 

Relator: Carlos Alberto Binato - PSDB 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, 

que visa à autorização para abertura. de Crédito Adicional Especial, no 

valor de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) junto à 

Secretaria Municipal da Educação. 

A iniciativa legislativa de projetos de lei que versem sobre a 

abertura de créditos adicionais é exclusiva do Senhor Prefeito Municipal, 

vez que tal operação implica em alteração da peça orçamentária 

referente ao exercício financeiro em curso. 

Em relação aos recursos utilizados para atender as 

despesas decorrentes da presente propositura, observa-se que estes 

serão provenientes de anulação parcial de dotações, nos termos do 

disposto no inciso Ili, § 1° do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, cuja 

transposição não afetará o equilíbrio financeiro e orçamentário da 

Secretaria Municipal da Educação 

A abertura de crédito adicional especial está prevista na Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estabelece normas 

gerais de direito financeiro. Aliás, o artigo 41, inciso li, da lei federal 

dispõe que: 

"Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

11 - especiais, os destinados às despesas para as quais não 

haja dotação específica". 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

No que se refere ao processamento dos créditos adicionais, 

reportamos ao art. 42 do diploma legal federal já citado, que dispõe: 

"Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão 

autorizados por lei e abertos por decreto executivo". 

Para a consecução da operação em exame, a lei impõe a 

existência de prévia autorização legislativa e a expedição de decreto 

emanado do poder executivo. 

Aduzimos, afinal , que o projeto em exame está em plena 

consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres 

edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento 

com as cautelas de praxe. 

Conclui-se que, em conformidade com os aspectos 

financeiros e orçamentários, a presente propositura é legal, sendo, 

portanto, apropriada sua regular tramitação nesta Egrégia Casa de Leis. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 2 qe maio de 201 

EDUARDO DÇ,,CJ ~~ O NETO - PRB 
/ Secre ário 
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