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COMISSÃOPE FINANÇAS, ORÇAMENIO,
FISCALIZAÇAO, CONTROLE E TRIBUTARIA

Ao Exmo Sr. Vereador Presidente.

PARECER Nº

Ref.: Projeto de Lei Ordinária nº 160/19

AUTORIA: Prefeitura Municipal

Consoante estabelecido pelo artigo 73, caput e em seus incisos, do

Regimento Interno desta Câmara Municipal de Ribeirão Preto, cumpre a esta
Comissão de Finanças, Orçamentos, Fiscalização, Controle e Tributária

pronunciar—se quanto ao Projeto de Lei Ordinária nº 160/19, que autoriza a
Prefeitura Municipal da cidade a realizar o repasse de recursos nnanceiros para as
parcerias realizadas entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS),
o Conselho do idoso (CMI), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente (CMDCA) e as organizaçõesda sociedade civil.

Desta feita, em atenção à relatoria designada pela Comissão, apresenta-
se o presente parecer.

O Projeto de Lei Ordinária de nº 160/2019, de autoria da Prefeitura
Municipal, trata do repasse de recursosGnanceiros para o SEMAS, CMI, CMDCA

e as organizaçõesda sociedade civil com o intuito de realizar as parceiras firmadas
entre estas pessoas jurídicas.
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Segundo o Projeto de Lei, o fundamento para a realização do repasse é
aquele presente no artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), dispondo
que a destinação direta ou indireta de recursos para cobrir necessidades de
pessoas físicas ou deficits de pessoas jurídicas deve ser autorizada por lei

específica. Além disso, é necessário, também, atender às condições estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estando previstas no orçamento ou em seus
créditos adicionais. A redação expressa diz:

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir
necessidadesde pessoas físicas ou deficits de pessoas jurídicas deverá ser
autorizada por lei específica, atender as condições estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos
adicionais.

& 1º O disposto no caput aplica—se a toda a administração indireta, inclusive
fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas
atribuições precipuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.

5 2ª Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e
retinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de
dívidas. a concessão de subvenções e a participação em constituição ou
aumento de capital.

Conforme encontrado na Lei Orçamentária Anual relativa ao exercício
de 2019, a Lei Municipal nº 14.279/2018 estabelece que as despesasda Secretaria
Municipal de Assistência Social contabilizam o valor de R$ 6690859300. Signiâca
dizer que o repasse financeiro pretendido pelo Executivo Municipal deve respeitar
o montante já fixado, sob risco de causar prejuízos relevantes aos cofres públicos.
É o que preceitua o art, 4º, da referida Lei:

Artigo 4º - O Orçamento da Seguridade Socral, cujos valores estão incluídos no
Orçamento Fiscal do Municipio. para o exercicio ânanceiro de 2019, contabilizam o
valor de R$ 1.124.062,948,00 (um bilhão, cento e vinte e quatro milhões. sessenta
e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais), distribuidos da seguinte forma:
— Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 6690859300

A documentação em anexo — responsável por explicitar o montante
gasto com as organizações civis — e o disposto no PL detêm razões hábeis a
justincar a propositura e conferem legalidade ao repasse pretendido.
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Desta feita, opinamos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Ordinário
nº 160/2019 encaminhado pela Prefeitura Municipal, do ponto de vista desta
Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária e o
consequente prosseguimento nesta Casa Legislativa.

É o parecer.

Ribeirão Preto/SP, 24'ªde set rnbro de 2019.
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