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PAKECER Dl COMISSAO DE JUSTICA [ R[DACAO
Projeto de Lei n2 005/2018 - EXECIJTIVO

EMENTA: "DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO
ESPECIAL NA LEI 0RcAMENTARIA N 2 4438, DE 17 DE
- OIJTUBRO DE 2017, QUE ESPECIFICA"

A Comissäo Perm anente, de Justiça e Redaçao, reunida na
forma regimental, com basenos artigos71 eparágráfo'49 dq artigo 77 do Regimento
Interno, para apredar o projeto acirna mencionadode autOriä do Chefe do Executivo,
protocolado na Casa em 02/03/2018 (sexta-feira), e ciência no j 'le nãrio no dia 05/03/2018,
na 4 Sess5o Ordinária e remetido

a

presente comissâo para parecer na rpêsma data do

protocolo.

-

-

-

-

0 projeto preEriche os requisitos daboa técnica législativa, bem como, Os da

A matéria visa incluir na peça orçamentária, crédito especial no valor de R$
316.167,80, para o Gabinete do Prefeito (R$ 17.334,48), Sécretaria Municipal de Assistência
Social (R$ 6.460,74) e o Fundo Municipal de Assisténcia Social (R$ 292.372,58) e será
coberto por meio de recurso provenienté do saldo financeiro -disponivel do exercIcio de
2017, referente a conta vinculada do próprio fundo e repasses federal e estadual.
0 projeto ainda altera os anexos I e Ill do Piano Plurianual - Lei n 2 4433/17, de
26/09/2017; e, anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2018 - Lei n 2 4419,
de 27/06/2017 e suas posteriores alteraçöes.
0 crédito está demonstrado conforme documentos acostados no projeto e
mencionados na mensagem do Chefe do Executivo, que também aponta o saldo no
aplicado no exercIclo de 2017 e os empenhos e respectivos valores de restos a pagar.
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Assim, a comissão entende que o projeto de lei nQ 005/2018, do Executivo,
está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniênda ser
analisado por cada Vereador.
ESTE

E 0 NOSSO PARECER.

JardinOpolis, 06 de Marco

UNDENI

