
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 61/2021 – EXECUTIVO  

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

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

12/08/2021, com pedido urgência e sessão extraordinária encaminhado para parecer. 

  O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade. 

 Serão abertos créditos suplementar e adicional, conforme abaixo apontado.  

 

 A necessidade está estampada na mensagem do projeto, da qual destacamos que se trata 

de um ajuste contábil de verba que veio do Governo Federal, envolvendo processo de devolução 

de recursos financeiros de contratos geridos através da Plataforma Mais Brasil, conforme quadro 

abaixo. 
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 Assim, o crédito será coberto por recursos de saldo financeiro de conta vinculada e 

excesso de arrecadação referente aos rendimentos da aplicação financeira decorrente. 

 

 O projeto ainda altera os Anexos II e III do Plano Plurianual - Lei nº 4433/17, de 26/09/2017; e, 

Anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020 – Lei nº 4658, de 23/06/2020 e suas 

posteriores alterações. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 61/2021, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por cada 

Vereador. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 18 de agosto de 2021. 

 

 

       (Assinatura Eletrônica) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

  (Assinatura Eletrônica)                                     (Assinatura Eletrônica) 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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18 ago 2021, 12:23:07 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-
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