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ATA N° 11 DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, 
FINANÇAS E CONTABILIDADE REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017.
Aos quinze 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 16h44min, reuniu-se a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade para discutir os Projetos de Lei n° 41, 42 e 43/2017. 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. Valendo-se desse critério foi distribuído o Projeto de Lei 
n° 41/2017 ao vereador Eduardo de Camargo Neto, Projeto de Lei n° 42/2017 ao vereador 
Reinaldo Anacleto, e Projeto de Lei n° 43/2017 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 17h00min e eu, Natalia Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a 
presente que uma vez conferida pelo Secretário, vai por ele assinada juntamente com os
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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

PARECER N° 52/2017 Projeto de Lei n° 41/2017 

Relator: Eduardo de Camargo Neto - PRB 

Cuida-se de propositura de autoria do Executivo Municipal , 

que "dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 

de 2018 e dá outras providências". 

A propositura vem subdividida em sete capítulos, que trazem 

as prioridades e metas da administração pública municipal para o 

exercício financeiro de 2018, com base no último ano do Plano 

Plurianual em vigor, e ainda proporciona subsídios para a elaboração do 

orçamento anual , respeitando as diretrizes fixadas nas Constituições 

Federal e Estadual, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Complementar no 

101/2000, e também nas normas da Secretaria do Tesouro Nacional e 

atualizações posteriores. Em seus anexos, são estabelecidas as 

prioridades e metas, além dos resultados primário e nominal, dentre 

outros parâmetros. 

O projeto de lei em análise cumpre o disposto no § 2° do 

artigo 165 da Constituição Federal e no § 2° do artigo 109 da Lei 

Orgânica do Município de Assis- LOMA. 

Apresentado no prazo determinado pelo art. 109, § 7°, inciso 

11 , da LOMA, a propositura, além de atender aos dispositivos 

constitucionais e da legislação pertinente, apresenta os anexos exigidos 

pela Lei Complementar Federal n° 101 , de 4 de maio de 2000 (Lei de 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Responsabilidade Fiscal), conforme determinados pelo artigo 4°, §§ 1°, 

2° e 3°, desse diploma legal. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO cumpre papel de 

balanceamento entre a estratégia traçada no início do governo e as 

reais possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos de 

implementação do Plano Plurianual. 

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, 22 de Maio de 201 . 

- PDT 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

PARECER N° 53/2017 Projeto de Lei n° 42/2017 

Relator Designado: Reinaldo Anacleto - PRB 

Trata-se de propositura de iniciativa do Poder Executivo 

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

valor de R$ 110.504,94 (cento e dez mil, quinhentos e quatro reais e 

noventa e quatro centavos) junto à Câmara Municipal de Assis. 

O projeto tem por objetivo atender aos ofícios n° 455/17 -

DF e 464/17- DF, emitidos pela Câmara, sendo R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) para aquisição de veículo auto motivo, e R$ 10.504,94 (dez 

mil quinhentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) para o 

Programa de Abono para Aposentados. 

Os recursos para ocorrer com as despesas decorrentes da 

presente propositura serão provenientes de anulação de dotações da 

Unidade Orçamentária do Poder Legislativo: R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) da Secretaria da Câmara, referente a equipamentos e material 

permanente, e R$ 10.504,94 (dez mil quinhentos e quatro reais e 

noventa e quatro centavos) do Programa de Alimentação dos 

Servidores Públicos Municipais - PAS, relativo a outros serviços de 

terceiros- pessoa jurídica. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

No ma1s, o presente projeto, no meu juízo, sob os 

aspectos da competência e da iniciativa, não contempla vício de 

constitucionalidade e está de acordo com os princípios orçamentários. 

Logo, manifesto-me de forma favorável a sua regular tramitação nesta 

Casa de Leis. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 2017. 

EDUARDO DE CA~~ 
2:érêtá io 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

PARECER N° 54/2017 Projeto de Lei n° 43/2017 

Relator: CARLOS ALBERTO BINATO - PSDB 

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

que v1sa obter autorização para proceder a abertura de um Crédito 

Adicional Especial, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), junto à Secretaria Municipal da Educação. 

O Chefe do Poder Executivo justifica a propositura , 

apontando que foi identificado que no o orçamento aprovado para 2017 

não prevê dotações para aquisição de materiais de consumo, 

equipamentos, serviços e manutenção dos prédios escolares, por meio 

dos recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 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. 

Quanto aos recursos utilizados para atender as despesas 

decorrentes da presente propositura , destaca-se que estes serão 

provenientes de anulação parcial ou total de dotação orçamentária , nos 

termos do disposto no artigo 43, § 1°, inciso 111 da Lei 4.320/64 

A abertura de crédito adicional especial está prevista na Lei 

Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de 

direito financeiro . 

Neste sentido, dispõe o artigo 41 , 11 , da lei federal: 

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

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

haja dotação específica" 

O dispositivo legal colacionado confere o necessário suporte 

para a realização de abertura de créditos 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: 

"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. 

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. 

EDUARDO O~ 
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