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COMISSÃO PERMANENTEDE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

PARECERNº 0 ,ªl' Ref.: PROJETO DE LEI Nº 18/2020

AUTORIA: PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A
REALIZAR REPASSE PARA AS PARCERIAS FIRMADAS ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E AS ORGANIZAÇÓES DA SOCIEDADE CIVIL, COM
FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E DE
ACORDOCOMASDETERMINAÇÓES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº13019/2014"

A propositura em apreciação, de iniciativa do Chefe do Executivo
Municipal, merece ser aprovada por esta Egrégia Comissão Permanente de Constituição,
Justiça e Redação, que, no âmbito de suas atribuições estabelecidas no art. 72 e seguintes do
Regimento Interno da Câmara Municipal (Resolução nº 174/2015), analisou a redação do
projeto, sua legalidade, bem como sua consonância com o ordenamento constitucional.

A propositura tern iniciativa regular, por ser de competência privativa
do Chefe do Poder Executivo, por expressa disposição da CF/88 (art. 165, III) e da Lei
OrgânicaMunicipal (art. 8“, III e art. 7l, VI) iniciar processos legislativos dessa natureza, que
autorizam repasses financeiros na forma que especifica.

Superada essa formalidade legal, salientamos que não há qualquer
vicio formal suficiente a macular a propositura.

Do ponto de vista material, O projeto destina—se atender diversas
instituições/entidades locais, que prestam serviços de relevante interesse público,
devidamente apontadas nO processo legislativo e com repassejá previsto na Lei Orçamentária
Anual para este ano de 2020 (Lei n. 14.441/2019).

O projeto se toma necessário já que em casos como esse, que prevê
repasse de recursos financeiros do Tesouro Municipal, é indispensável a autorização
legislativa, ora concretizada.
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Assim, no entendimento dessa relatoria, () projeto não viola qualquer
regra ou principio fixado pela CF/88 ou pela Lei Orgânica Municipal, não existe qualquer
ordem jurídico-constitucional ou nenhum elemento que o implique ou impeça sua regular
tramitação.

Desta forma, após análise dos aspectos legais e jurídicos pertinentes,
concluímos que a propositura as obedece, opinando esta E. Comissão de Constituição, Justiça
e Redaçãopela suaAPROVAQ QAO, aguardando análise do mérito pelo Plenário desta E. Casa
de Leis.

/ SalasComissões, 11 de fevereiro de 2020.
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