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COMISSAOPERMANENTEDE
CONSTITUIÇAO,JUSTIÇA E REDAÇÃO.
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PARECERNº DªíPROJETO DE LEI N 234/19 _ PREFEITO MUNICIPAL _ AUTORIZA APREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A EFETUAR REPASSEFINANCEIRO AO IPM — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIÁRIOSDE RIBEIRÃO PRETO, NO VALOR DE ATÉ R$ l4.000.000,00 (CATORZEMILHOES DE REAIS), PARA ATENDER AS LEIS COMPLEMENTARES Nº2836, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017 E Nº 2988, DE 28 DEAGOSTO DE 2019.A iniciativa é regular. Vejamos:

O objeto da presente Lei esta em consonância com a Lei Orgânica doMunicipio, mbendo à esta Casa a deliberação sobre a autorização (art. 8º da
LOM).

A matéria é pertinente à Lei Ordinária, como no caso, pelo que se extraida leitura da projeção,
O aporte a ser feito pela Prefeitura Municipal ao IPM se motiva nodisposto no artigo Sº, parágrafo lº, da Lei Complementar nº 2836, de 09 denovembro de 2017, bem como no disposto na Lei Complementar nº 1988, de 28 de

agosto de 2019, com o fim de suprir os recursos existentes para o pagamento dosbeneficiários do Plano Financeiro.
O Executivo trouxe aos autos, na data de hoje, documentos quepossibilitaram a análise da natureza, constitucionalidade, legalidade e redação docrédito especial e suplementar que intenta implementar.
Merece, nestes termos, prosperar a presente propositura do Prefeito, visto

que a matéria tratada e a forma legislativa utilizada estão em consonância com aexigência legal, atendendo a mérito de nobilissima relevância.
Desta maneira, em face do acima exposto, nosso PARECER e'FAVORÁVEL à aprovação da presente propositura, com igual aprovação daemenda modificativa apresentada pela Comissão Permanente de Finanças,Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2019.

ISAACANTUNES
Presidente



Maurício Vila Abrªnches

De: astel©astel.pmrp.com,br
Enviado em: quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 15:28
Para: Mauriciovilaabranches
Assunto: Fwd: RES: projeto aporte IPM

Fábio, boa tarde!

As infomações a respeito do PL 234/2019 seguem abaixo, conforme resposta da Secretaria da Fazenda.

Att.

AElaine
ASTEL

-— Mensagem original ........

Assunto:RES: projeto aporte IPM
Data:lZ—l2—2019 14:12
De:"Ednea Eliana dos Santos" <eesantos©fazenda,pmrp.com.hr>

Para:<astel©astel.pmrp.com.br>
Cópia:<planejamento.fazenda©ribeiraopreto.sp.gov.br>

Responder para:

Boa tarde!

A
O projeto de Lei referente ao aporte IPM, é necessário a complementação de valores para que seja real—zado
& folha de pagamento referente mês dezembro, a qual será paga em janeiro/2020.

Para chegar ao valor desta complementação (R$ l4.000.000,00) foi efetuado estimativa sendo suficiente
para atender o fechamento do exercício.

Atenciosamente.

Edne'a Elima dos Samos

DiretoraDepto. de Despesae Orçamento

Sccretzria Municipalda Fazenda

Tel. (16) 3977-5716
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RIBEIRÃOPRETO

De: astel©astel.pmrp.com.br <astel©astel.pmr-p.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 14:03
Para: Ednea Fazenda <eesantos©fazendapmrp,com,br>
Assunto: projeto aporte IPM

Ednéa, boa tarde!

Para fins de esclarecimentos junto aos Vereadores, solicitamos as seguintes infomações sobre o projeta da
lei de repasse do aporte de 14 milhões de reais ao IPM, que está na pauta de hoje:

- para que o valor será utilizado?

- como se chegou no referido valor? e' o suficiente para fechamento do ano?

Obrigada.

('N
Elaine
ASTEL

m


