
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TRIBUTÁRIA
PARECER Nº AOg
Ref.: Projeto de Lei nº 162/2020 - AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DERIBEIRÃO PRETO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 450.000,00
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, INCLUSÃO E REMANEJAMENTO ENTRE NATUREZADE DESPESA NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEESPORTES, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS.

AUTORIA: Prefeito Municipal

Trata-se crédito especial no valor de R$ 450.000,00 destinado à Secretaria de
Esportes, segundo a justificativa para a execução de obras visando a obtenção de
AvCB do Corpo de Bombeiros. Mais de 60% dos recursos para o crédito virão de
dotações destinadas a cobrir eventos e jogos públicos que, de fato, acabaram não
sendo executadas.

Conforme a Lei 4.320/64, a abertura de créditos adicionais, como o são
também os créditos especiais dependem de lei específica e recursos, não estando,
neste caso, previsto na atual Lei Orçamentária, cuja execução passa a contar com a
adição do referido crédito incluído também nas demais leis orçamentárias vigentes
no atual exercício. Quanto ao cumprimento das condições específicas para a
abertura do referido crédito nada há mais a acrescentar do que consta no referido
projeto.

Entretanto, a justificativa revela que a despesa será em torno de R$
720.000,00, ficando o saldo remanescente para o orçamento de 2021 da Secretaria
de Esportes, não deixando constar se o numerário ficará disponível para o próximo
ano da administração em cumprimento ao disposto no artigo 42 da LC nº 101/2000.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TRIBUTÁRIAComo a Administração requer a abertura de crédito especial é de se concluir de quese trata de despesa dentro do prazo estabelecido no referido artigo e que impõe
condição específica para a sua execução.

Embora a justificativa faça parte do projeto, porém este cumpre as exigências
legais para sua aprovação e que resta a esta comissão como à Câmara fiscalizar sob o
ponto de vista financeiro e não podendo ignorar a informação contida em anexo,
manifestamos parecer FAVORÁVEL COM RESSALVAS.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2020.

Gláucia Berenice

y Presidente/relatora
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