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PARECER  

 
 

O Projeto de Lei apresentado visa autorizar o Município a conceder, em 
caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços 
credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do 
Edital de Credenciamento n° 02/SASC/2018. 

 
A antecipação mencionada na propositura diz respeito a antecipação do 

valor de R$ 1.440,00 (Um mil, quatrocentos e quarenta reais), referente a execução mínima de 
horas a que teriam direito no mês de junho caso as atividades estivessem acontecendo dentro 
da normalidade. 

  
Desta forma, vale destacar que, no que diz respeito ao aspecto 

econômico, não haverá impacto orçamentário-financeiro, uma vez que tal despesa já se 
encontram previstas no orçamento de 2020. 

 
Portanto, o projeto se encontra em consonância com a Lei Orgânica do 

Município e com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 
2000). 

 
Por outro vértice, a matéria proposta na emenda de n° 1, fere o princípio 

administrativo da discricionariedade. Desta maneira, a emenda não está em condições de ser 
discutida em plenário. 

 

Nestas condições, nos termos do art. 55 do RI/CMSJC, no que cabe a 
análise por esta Comissão, a propositura apresentada se encontra em condições de ser analisada 
em Plenário. Já a emenda de n° 1 não reúne condições de ser discutida pelos pares. 
 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 3100300031003600370037003A00540052004100
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