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Ref.: Proieto de Lei nº 19/2020 — Autoriza a Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto a
abrir crédito especial, no valor de R$ 26.376,00 (vinte e seis mil, trezentos e setenta
e seis reais) para atender a necessidade de adequaçãoorçamentária para devolução
de saldo remanescente do convênio nº 805184/2014, entre as dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal de Esportes, no orcamento do Corrente
exercício e dá Outras providências.

AUTORIA: Prefeito Municipal

Cuida o presente projeto de lei, cuja entrada ocorreu na sessão ordinária do dia
11 e tendo pedido de urgência aprovado na mesma data, a autorizar a abertura de
crédito especial para devolução de saldo remanescente de convênio, conforme descrito
no próprio texto e em anexos. Tal saldo se constitui em superávit que consta em boletim
diário de tesouraria, emitido em 31/12/2019, também em anexo.

O referido convênio foi assinado em 2014, prevendo o repasse de R$ 243.750,00
com contrapartida de R$ 2.462,12, conforme informações da Plataforma Mais Brasil
do governo federal. O relatório resumo do empreendimento indica a realização das
obras constantes na justificativa do projeto e que o acumulado realizado foi de R$
237.461,46, incluindo a contrapartida.

Informa a referida plataforma que o término da vigência do convênio foi
29/11/2019 e a data final para a prestação de contas foi dia 28/01/2020. A devolução
dos valores está prevista nas cláusulas do convênio

Conforme o artigo 43 da Lei nº 4.320/64, a abertura de créditos especiais
depende da existência de recursos disponíveis não comprometidos para atender a
despesa indicada, podendo ser superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial
do Exercício Anterior, o qual ainda não foi divulgado, estando dentro do prazo previsto
na NBC TSP 1 1/2018, sendo supridopelo relatório de tesouraria apresentando o devido
saldo.
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Entendendo estar o projeto de acordo com as normas de contabilidade pública e
Visando 'a devida prestação de contas do convênio, apresentamos parecer
FAVORAVEL à aprovação da presente matéria.

A Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2020.
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