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PARECER N.º 63/2022  
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PARA: CÂMARA DE VEREADORES  
DATA: 11/11/2022 
 
 
                                           

           Sra. Presidente 
     
                                    

                                            O parecer em epígrafe aborda o Projeto de Lei do Poder 
Executivo  nº 100, de 09 de novembro de  2022, que AUTORIZA A CONCEDER 
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL 
DE PICADA CAFÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                     Pelo Projeto a Administração fica autorizada a repassar o 
valor de ampliação do repasse a ser concedido à Fundação Assistencial de Picada 
Café. A complementação no valor de R$ 213.652,00 (duzentos e treze mil, seiscentos 
e cinquenta e dois reais) ao repasse a ser concedido é para o segundo semestre de 
2022.        

                     Justifica a Administração dizendo que  o repasse objetiva 
garantir o pleno atendimento às necessidades das crianças em sua primeira fase da 
vida, com o objetivo de garantir o acesso das crianças de zero a cinco anos e onze 
meses de idade nas Escolas de Educação Infantil, e, que passou pelo crivo do Gestor 
do Termo de Colaboração firmado entre a Fundação e o Município, e, também, do 
Conselho Municipal de Educação, sendo que ambos exararam parecer favorável ao 
pedido de complementação formulado. 

Assim, conclui-se que trata-se de um projeto técnico,  para 
prestação de serviço à população, de acordo com o juízo de conveniência e 
oportunidade da Administração, que formam o poder discricionário e esses elementos 
permitem que o administrador público eleja, entre as várias condutas previstas em lei, a 
que se traduzir mais propícia para o Interesse Público. 

 
Por fim, o Projeto indica a dotação orçamentária, assim 

cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 
DE MAIO DE 2000. 

 
                              Ademais, o Projeto supracitado não possui vício de 

iniciativa, não fere a autonomia entre os poderes e respeita os Princípios do artigo 37 
da Constituição Federal, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.   
                                                
                                            Portanto, opinamos pela constitucionalidade do projeto. 
 
                                            É o parecer, s.m.j.      
 
  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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