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PARECER DA COMISSAO DE JUSTIA E REDA 

Projeto de Lei n° 007/2021 - EXECUTIVO 

IENTA: "Dispôe sobre abertura ôe credito especial 

lei orçamentária 0 4681, de 26 de outubro de 

20, que especifica" 

missao Pennanente cle Justiça e -Kedaç4o, reunida na fm-ma regimental, corn base 

1 e paragrafo 40  do-artigo 77 do Regimeato Intemo, Para aprecir o projeto acima 

de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 
'sexta feira), corn pedido de SESSAO EXTRAORDJNARL4L e eneaminhado 

na sessAo ordinana reahzada em 10/02/21  (segunda feira) 

ojeto preenche os requisitosda boa tecmca legislativa, bern como, os da
1. 

nos 

de 

'a 

a necessidade está estampada na mensagem. 

W2.414,U3 p:ara o 1, UN1JEJ3:tundo de Manutenção 0 Desenvolvim 

e de Yalorizaçao dos Profissionais da Educaçào (operacionalizaçAo - ensino 

0 credito sera cobei-to por rneio de recursos provenientes de 

vel do exerciew de 2020 do proprio FUNDBB, que nAo foi aplicado r 

lei federáha° FL49 4107;- qu Pes  th2 do tC 21rthar ate o 

exercIcio seguthtè, ate 5% da verba recebida da UniAo. 

Acompariha diptojet&oficib::dA Set rid Mi4icipaLcla Educ 

segmento, descriçaci, valor:  e caractèriäçAo d investitheñt& 4ue seth I 

apontado acima; planilha de relaçäo de empenho emitidos e de arrecadaçao. 

Foi enviado via e-mail pelo departamento de orçarnento da prefeil 

conta junto ao Banco do brasil S/A, vinculada para fins do disposto na 

rnencionada, onde consta o valor ora suplementado, podendo haver ainda, a 

aplicação. 

0 projeto ainda altera os Anexos II e III do Plano Plurianual - 

26/09/2017; e, Anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2' 

de 23/06/2020 e suas posteriores alteraçOes. 

C 

itãria o valor 

da Educaçao 

ildo flnanceiro 

exercfcio. 

aria, decorre da 

o trirnestre do 

apontando o 

corn o valor 

em 03/02/21, 

federal acirna 

decorrente de 

no  4433/17, de 

) — Lein° 4658, 
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Assim, a comissäo entende que o projeto de lei n' 007/2021, do ecutivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenario, devendo a oportunidade e conveniên ser analisado por 

cada Vereador. 

ESTE E o NOSSO PARECER. 

IUNIOR - (FOFO) 

ROGERIO vizu 


