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ASSIS-SP 

 
 

Parecer CME nº 007/2022 

Interessada: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

 

Assunto: Projeto de Lei nº 77 /2022 que dispõe sobre a abertura de Crédito 

Adicional Suplementar, no valor de R$ 250.000,00 (duzento e cinquenta mil reais) para 

fins junto a unidade orçamentaria da Secretaria Municipal da Educação, em adequação 

aos recursos financeiros destinados a subvenção social a Casa da Menina “São 

Francisco de Assis. 

 

Relatora: Tarles Regina Leandro da Silva Koyama – Presidente 

 

I – Introdução 

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, solicitou por 

meio do      Ofício nº 073/2022 de 18/06/2022, emissão de PARECER sobre minuta de Projeto de 

Lei nº 77/ 2022 que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

 

II – Justificativa do Poder Executivo 

“Esclarecemos que a entidade em questão solicitou repasses complementares, 

por meio do Ofício nº 18/2022, anexo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à 

Secretaria Municipal da Educação tendo em vista a constatação de que o valor do 

convênio destinado à aquisição de gêneros alimentícios não será suficiente até o final 

do exercício de 2022 diante do aumento considerável dos preços de mercado dos 

insumos. 

Sendo assim, em análise das despesas praticadas pela instituição no primeiro 

semestre do corrente ano, foi possível observar a pertinência da justificativa 

apresentada ao Poder Executivo, tendo em vista a garantia da oferta de todas as 

refeições necessárias às crianças na entidade, em conformidade com a legislação 

vigente. 

Ademais, a Secretaria Municipal da Educação necessita ampliar o atendimento 
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 na Casa da Menina “São Francisco de Assis”, ofertando 60 (sessenta) vagas adicionais 

para atendimento de creche devido à elevada demanda por vagas nesta modalidade 

não disponíveis na rede municipal de ensino, cujo valor do repasse para este fim 

será de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

Assim, considerando a realidade do município e a necessidade de ofertar vagas 

para crianças de 0 a 3 anos de idade na Educação Infantil, tendo em vista 

apontamentos do Tribunal de Contas sobre o não atendimento à referida demanda, o 

Poder Executivo necessita criar mecanismos para sanar essa lacuna. 

Outrossim, considerando o trabalho de referência desenvolvido pela 

Organização da Sociedade Civil Casa da Menina “São Francisco de Assis” no município, 

oferecendo seus serviços educacionais e sociais com prestígio há muitos anos, com 

condições estruturais e pedagógicas para o acolhimento da nova demanda e ainda 

verificando-se que a estrutura escolar da rede de ensino encontra-se com a 

capacidade máxima de atendimento, não comportando, portanto, as matrículas em seu 

quadro, a presente medida configura-se como opção viável nesse momento. 

Dessa forma, a Secretaria Municipal da Educação realizou o cálculo do Plano de 

Aplicação Financeira diante desta nova realidade, readequando os valores em 

conformidade com as necessidades apresentadas, sendo que o aditamento em questão 

suplementará os repasses à OSC no valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil reais). 

Esclarecemos que os referidos recursos financeiros serão provenientes do 

excesso de arrecadação, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 

4.320 de 17 de março de 1.964, a ser verificado durante o exercício de 2022.” 

 

 

III- Decisão do Conselho Pleno 

O Conselho Municipal de Educação de Assis, de acordo com suas atribuições legais, 

na ocasião da Reunião Extraordinária do Conselho Pleno considerando suficiente a 

justificativa apresentada pelo Poder Executivo, deliberou, por unanimidade, pela emissão de 

parecer FAVORÁVEL, a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de 

R$250.000,00 (duzento e cinquenta mil reais). 
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V– Conselheiros Presentes  

 

TITULARES 

1- Eleusa Ivete Garcia Vilela, 2- Nelma Viviane de S. Silva, 3- Sandra Magda Parra 

Ferreira, 4- Daniela Borges, 5- Maria José Pontes Lima, 6- Sara Juliana dos Santos Panuci, 7- 

Tarles Regina Leandro da Silva Koyama, 7- Flavia Oliveira A. Lourenço, 8- Maria Beatriz 

Alonso do Nascimento, 9 – Isaura da Silva Leopoldo, 10- Jucélia de Cassia Paião dos Santos, 

11 – Nilson Silva, 12- Cristiane Gonçalves, 13 – Kenia Elizabeth Vaz, 14 – Emilia Claudia 

Carvalho Ferreira. 

 

SUPLENTES 

1- Alex Aparecido Bernardo, 2- Damaris Diniz. 

 
 
 

 Assis, 16 de Agosto de 2022. 
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