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TEA PA &NGA 

PARECER DA COMISSAO PERMANENTE DE FINANçA5, 0RcAMENT0, 

EDUCAçAO, SAIJDE, MOO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei no 011/2021 - EXECUTIVO 

EMENTA: "DispOe sobre abertura de crédito especial na lei 
orçamentaria n° 4681, de 26 de outubro de 2020, bern corno, 
alteraçao no Anexo V da Lei de Diretrizes Orçamentárias no 
Programa 0001 - Processo Legislativo." 

A Cornissäo Perrnanente de F!nanças, Orçarnento, Educação, Saóde, Meio 

Ambiènte, Esporte ë Cultura, reunida na formaregimental, corn base nos artigos 71 e 

parágrafo 4° do artigo 77 do Regiminto "Inferno, Para apreciar a projeto acirna 

mencio

8/0

nado de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 

12/2021 (qunta-feira), com ciência ao Plenarlo e caminhado para parecer. 

A necessidade está estmpada na mensagem e a matéria busca autorização 

legistativa para induir na atual peça orçamentária o valor de R$ 47.153,35, para a Secretaria 

Municipal des Administraçào, Planejarnento eOlçamento (Departamento de Administraco - pessoa 

jurIdica). 

0 credito será coberto por melo de recursos provenientes de saldo financeiro 

disponivel do exercicio de 2020, oriundo do Governo Estadual. (ref. Recurso transporte de alunos 

merenda escolar) - 

Acompanha o projeto oficlo da Secretària Municipal de Educaçäo apontando a 

necessidade da devoluçäo do referido valor para o Governo do Estado, pelo não uso 

da verba em face da pandemia. 

A rnatéria no artigo 4° corrige ainda erro de digitaçäo no An 	V da LDO. 

o projeto ainda altera os Anexos II e Ill do PIano Plurianual - Lei no 4433/17, de 

26/09/2017: e. Anexos V e Vt da Lei de Diretrizes Orcarnentárias - LIDO 2020— Lei no 

4658, de 23/06/2020 e suas posteriores alteraçöes. 

Assim a comissào entende cjue o proieto di 

está apto pára sErapetiado petoPlenáric 

analisado por cada Vereador. 

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

Jardinopolis, 24 de fevereiro 

121, do Executivo, 

e conveniéncia ser 

CERIMONIAL) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA 


