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Ao Exmo Sr. Vereador Presidente.

3 (JPARECER Nº 9- “

Ref.: Projeto de Lei nº 209/19

» AUTORIA: PrefeitoMunicipal

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 209/19, que autoriza a
Prefeitura Municipal a realizar repasse para as parcerias firmadas entre a
Secretaria Municipal da Educação e as Organizações da Sociedade Civil.
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Desta feita, em atenção à relatoriadesignada pela Comissão, apresenta-
se o presente parecer.

0 Projeto de Lei nº 209 de 2019, de autoria da Prefeitura Municipal, tem
por objetivo autorizar a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a realizar repasse
dos recursos para as parcerias celebradas entre a Secretaria Municipal da
Educação e as organizações da sociedade civil,

O Anexo [ traz um demonstrativo financeiro a respeito dessas parcerias
firmadas entre as OSC e a Secretaria Municipal da Educação, em 2019. O
documento apresenta o respectivo CNPJ de cada Organização, bem como o valor
do recurso, a sua fonte e o objeto cerne que motivou a parceria,

As atenções principais das OSC referem-se ao atendimento aos alunos
de Educação Infantil com a nnalidade de preencher a necessidade de VAGAS da
SME, bem como ao atendimento dos alunos de Educação Especial. Houve,
também, repasse para a popularização do cinema na rede municipal de ensino
(envolvendo o Cine Clube Cauim) e auxílio na manutenção das atividades
desenvolvidas pela Escola de Marcenaria para o projeto ”Educação pelo Trabalho"
(envolvendo a Escola de Marcenaria Santo Antônico Maria de Claret).

Se somados todos os recursos, percebe-se que os valores atingem o
montante de R$ 2327980312. A LOA referente ao exercício de 2019 previa um
gasto de R$ 2998051900. A flexibilização orçamentária aqui ocorrida foi utilizada
para cumprir o estabelecido pela lei orçamentária em seu aspecto essencial, sem
necessidade de promulgar alterações e aumentaros gastos públicos.
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A Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei Complementar Federal nº
101/2000 — exige, em seu art. 26, a edição de lei específica para permitir a
realização do repasse dos recursos públicos ao setor privado. Seu dispositivo é
muito claro ao afirmar:

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir
necessidades de pessoas físicas ou déficits 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.

No mais, a Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelece o regimejurídico
das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil,
em seu artigo 5º, garante que um dos fundamentos deste regime e a transparência
na aplicação dos recursos públicos, cujo intuito é assegurar, também, a valorização
da educação.

Art, 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos agestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento dasociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, osprincípios da legalidade, da legitimidade. da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da economicidade. da eficiência e da eficácia,destinando-se a assegurar: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadaniaativa;

É o que se pretende fazer a partir do presente PL.
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Observados os requisitos, não há maiores óbices a aprovação do texto
legal.

Desta feita, opinamos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Ordinário nº
196/2019 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, 14 de vembro de 2019.
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