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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO.

PARECER Nº /3/
PROJETO DE LEI Nº 20/20 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A ABRIR CREDITO
ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 477.525,66 (QUATROCENTOS E
SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E
SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO ORCAMENTARIA, INCLUSAO E REMANEJAMENTO ENTRE
NATUREZA DE DESPESA NAS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE
EXERCICIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL.

A presente propOSItUra da lavra do Sr.
'«íunicipal tem por objetivo a abertura de crédito
ara atender o disposto na ementa acima, como

Iniciativa Regular . Vejamos :

O objeto da presente Lei está em
'a com a Lei Orgânica do Município, cabendo à
a deliberação sobre a autorização (art. 8º da

A matéria é pertinente à Lei ordinaria,
caso, e o que se conclui pela leitura dos incisos

do artigo 35 da Lei Orgânica do Município.
Segundo a justificativa, a propositura tem

ivo remanejar recursos entre as dotações da
de Esportes, para atender ao Contrato deº 843663/2017/ME/Caixa, firmado comha União

por intermédio do Ministério do Esporte, com o
repasse de recursos para implantação e
de infraestrutura esportiva e aquisição de
permanentes, cuja cópia segue em anexo.

Consta ainda da justificativa que o repasse
uma vez que parte do repasse a ser efetuado
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em razão do convênio supracitado será utilizado para
aquisição de material de consumo e equipamentos
permanentes, devendo, portanto, serem criadas dotações
para tais finalidades.

Feitas as considerações acima, verifica—se
que, o Projeto em exame esta formalmente em ordem,
atendendo às normas Constitucionais e Legais pertinentes
ao assunto.

Merece, nestes termos, prosperar a presente
propositura do Chefe do Executivo, visto que a materia
tratada e a forma legislativa utilizada estão em
consonância com a exigência legal.

:

Desta maneira, em face do acima_ exposto,
nosso PARECER é FAVORÁVEL à aprovação da presente
propositura.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2020.

ISAAC ANTUNES
Presidente

Vig.,—JEAN CORAEÍí—Xª


