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PARECER Nº ) REF.: PROJETO DE LEIW Nº
209/2019

AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A
REALIZAR REPASSE PARA AS PARCERIAS FIRMADAS ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E AS ORGANIZAÇOES DA SOCIEDADE CIVIL,
COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº
101/2000 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES CONTIDAS NA LEI
FEDERAL Nº 13019/2014.

O Projeto de Lei em questão, da lavra do Chefe
do Poder Executivo, tem por objetivo autorizar a prefeituramunicipal de ribeirão preto a realizar repasse para as
parcerias firmadas entre a secretaria municipal da educação e
as organizações da sociedade civil.

A respeito da iniciativa, convenientetranscrever o que dispõe o artigo 38 da Lei Orgânica Municipal
de Ribeirão Preto:

“Art. 38 , A iniciativa dos projetos de leicabe a qualquer Vereador, à Mesa e a qualquerComissão da Câmara, ao Prefeito e aos
cidadãos, observado o disposto nesta Lei
Orgânica.” (g.n.)
Portanto, iniciativa regular .

Compulsando a propositura, observa—se que a
mesma cumpre o disposto no artigo 26 da Lei Complementar
nºlOl/ZOOO:

"Art. 26. A destinação de recursos para,direta ou indiretamente, cobrir necessidades
de pessoas físicas ou déficits de pessoasjurídicas devera ser autorizada por leiespecífica, atender às condições estabelecidas
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na lei de diretrizes orçamentárias e estar
prevista no orçamento ou em seus créditos
adicionais.”
Nada obstante, o Projeto de Lei Complementar

também segue os ditames previstos na Lei Federal nº
13.019/2014, que versa do regime jurídico das parcerias entre
a administração pública e as organizações da sociedade civil.

Merece, nestes termos, prosperar a presente
propOSitura do Prefeito Municipal, visto que a materia tratada
e a forma legislativa utilizada estão em consonância com a
eXiçência legal, constitucional, justiça e redação,

Desta maneira, em face do aCima exposto, nosso
PARECER é FAVORAVEL a aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2019.

MAlãI oª SAMPAIO
RELATOR

ISAAC ANTUNES
Presidente
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