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Mesópolis/SP,12 de Fevereiro de 2016.

Oficio nº.032/2016

EXMO SR.

DENILSON MANOEL BORTOLOZZO

D.D. Presidente da Câmara Municipal de

MESÓPOLIS-SP.

Senhor Presidente:

Tenho a presente finalidade de dirigir a Vossa Excelência,
para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº.001 DE 12 DE FEVEREIRO DE
2016.Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente e dá outras providências”, para apreciação dessa colenda
Câmara de Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores,
para este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos

sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
Temer
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PROJETO DE LEI Nº.001 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2016.

“Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito

adicional especial no orçamento vigente e dá outras

providências”.

ARTIGO 1º -: Fica o Executivo Municipal autorizado

a abrir crédito adicional especial, no valor de até R$54.306,78 (cinquenta e quatro

mil, trezentos e seis reais e setenta e oito centavos) para custear despesas com

Recapeamento Asfáltico nas Ruas Jorgina Custódio da Silva e Sebastião da Silva

Mattos deste município, conforme objeto do Processo CC nº 100538/2015 e

Convênio nº 243/2015, junto ao Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa

Civil / Subsecretaria de Relacionamento com Municípios.

Parágrafo Único - A cobertura do crédito

autorizado neste artigo no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), será efetuada

através de repasse financeiro referente ao Processo CC nº 100538/2015 e Convênio

nº 243/2015, junto ao Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil, e, o

restante no valor de R$4.306,78 com a anulação da dotação do orçamento vigente

de reserva de contingência da Prefeitura Municipal.

ARTIGO 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado

a proceder por Decreto às inclusões necessárias na Lei nº. 027/2013 (Lei do Plano

Plurianual do Município Mesopolis 2014/2017), na Lei nº. 012/2015 (Lei de Diretrizes

Orçamentárias 2016) e na Lei nº. 021/2015 (Lei Orçamentária Anual para 2016),

para fazer frente às despesas decorrentes da execução da presente lei, visando sua

ideal execução.

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mesópolis - SP, 12 de Fevereiro de 2016.
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES (JUSTIÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E
ORÇAMENTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE MESOPOLIS.

    
Nós membros das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara
Municipal de Mesópolis, nos reunimos nesta data às 20h:00mm (vinte horas), em Sessão
Ordinária, no recinto da Câmara Municipal de Mesópolis para proceder Parecer do Projeto de
Lei nº.001 de 12 de fevereiro de 2016. “Dispõesobre autorização para a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências”.

E EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:

Somos de Parecer favorável à Aprovação do Projeto de Lei nº.001de 12 de fevereiro de
2016. “Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente e dá outras providências”. Em sua totalidade, vez que o mesmotrata-se de matéria
constitucional e que preenche os princípios orçamentários deste Município.

Câmara Municipal de Mesópolis — S.P., aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 2016.

 



JOSÉ ROBERTO ALVAREZ URDIALES

OAB/SP.Nº 78.762

PARECER JURÍDICO
PROJETO DE LEI Nº 001, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2016.

- CONSULTA: A Comissão de Legislação,

Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Mesópolis,

consulta sobre a legalidade acerca do Poder Executivo Municipal

abrir. no orçamento vigente crédito adicional especial para

custear despesas com Recapeamento Asfáltico nas Rúas Jorgina

Custódio da Silva e Sebastião da Silva Mattos e autoriza fazer

as inclusões necessários.no PPA (2014/2017), na-LDO e LOA (2016)

e dá outras providências. É

'* PARECER: Trata-se de projeto de Lei que.

visa autorizar o Poder Executivo Municipal abrir no orçamento

vigente crédito adicional especial para custear despesas com

Recapeamento Asfáltico nas Ruas Jorgina Custódio da -Silva e

Sebastião da Silva Mattos e autoriza fazer: as inclusões

necessários no PPA (2014/2017), na LDO e LOA (2016).

Entendemos perfeitamente. legal e

constitucional a disposição contida no Projeto de Lei em apreço,

já que a matéria não vislumbra impedimentos no que tange a

autorização para o Poder Executivo Municipal abrir no orçamento

vigente crédito adicional especial, pois, assim posiciona-se o

art.rvt65, 758º, da, Tartas Magna, bem. como, o cart. 136 .1inãç Lei

Orgânica Municipal, “e, ainda porque indicado os recursos

correspondentes (BEt.-43/,:V, das POMH,.- no cqaso, Satravési ide

repasse financeiro do Processo CC nº-100538/2015 e Convênio nº

243/2015 junto. ao Governo Estadual, por meio da Casa Civil e

pequena parte com anulação de dotação do orçamento municipal,

bem como, não existe impedimentos para autorizar o Poder

Executivo fazer as, inclusões necessários por Decreto no PPA

(2014/2017), na LDO e LOA (2016), para fazer frete as despesas

decorrentes da execução da lei referida.

É cérto ainda, que se tratando de Projeto

de Lei, mister se faz passar pela aprovação do Legislativo, “in

casu”, a Câmara Municipal.

É o parecer, s.m.j.  Mesópolis-SP,

JOSÉ ROBERTO
OAB/SP.
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