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           Sra. Presidente 
 
     
                                   O parecer em epígrafe aborda o Projeto de Lei do Poder 
Executivo  nº 118, de 14 de dezembro de  2022, que AUTORIZA A CONCEDER 
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS  PARA  O  CORPO  DE  BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS  DE  PICADA  CAFÉ  E  DÁ  OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  O  Corpo de   Bombeiros Voluntários de   Picada   Café 
presta um serviço essencial à população , em muitas áreas em que  não é possível o 
Município atuar. São atendimentos de emergências; abastecimento de água potável; 
incêndios; limpeza da pista; captura de animais e diversos outros, que sem dúvida, 
atendem ao Interesse Público. Portanto, nada mais justo, que o Poder Público  lhe 
alcance recursos financeiros. Destes recursos que serão repassados há  necessidade 
de prestação de contas, bem como a necessidade de devolução de valores em caso 
de sobra de recursos ou aplicação fora do objeto contratual. O repasse objetiva garantir 
o pleno atendimento às necessidades dos munícipes. Serão R$ 22.807,50 (vinte e dois 
mil, oitocentos e sete reais e cinquenta centavos) a serem concedidos aos Bombeiros 
Voluntários para o exercício de 2023. 

                    O pedido da  Entidade é devido realização de ajustes 
legais referente aos veículos da corporação, combustível e óleo diesel. 
     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. 

                       Quanto aos demais aspectos formais, o Projeto tem todas 
as condições de ir à Plenário, pois 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.      
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