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TERRA DA MANGA 

PARECER DA COMISSAO DE JUSTICA E RED! 

Projeto de Lei n o  011/2021 - EXECUTIVO 

EMENTA: "DispOe sobre abertura de credito especial 

na lei, orcamentãria n 2  4681, de 26 de outubro de 
2020, bern como, alteraçao no Anexo V da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias no Programa 0001 - 

Processo Legislativo." 

A Comissao Permanente de Jushça- e Redaçäo, reunida  na forma regimental, corn base nos 

artigos,7 1 e parágrafo4° do artigo 77 do Regirnento Inferno para apreciar o projeto acirna rneneionado 

de autoria do Chcf do Executivo, protocolado na Casa Legis1atis' no dia 18/02/2021 (quinta-feira), 

corn ciéncia ao Plenário e caminhado Para parecer na sessao ordinaria realizada em 22/02/21 

(segunda-feira). 

o projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bern como, os da 

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem. 

A matéria busca autorizaçao legislativa'pata incluir na atual peca orçarnentaria o valor de R$ 

47.153,35, para a Secretaria Municipal de Admlpistraçao, Pianejarnento e Orçamento (Departamento de 

Administraço - pessoajuridica). I 

O crédito serã coberto por tneio de recursos provenientes de saldo financeiro disponIvel do 

exercicio de 2020, oriundo do Governo Estaduat(ref. Recurso transporte de alunos e merenda escolar) 

tAconipahhdtTprojèto. pflcio da Secretári1MiiiiicipahideEdncgcao apontando a necessidade da 

devoluçAo do referido Valor ppra o Ooverho do Estado, pelo ado uT0 da c'erba em face da pandemia 

A matéria no artigo 40  corrige aindaeito de dijitaçAo no Anexo V da LDO 

0 projeto ainda aitera os Anexos II e III do Piano Plurianual - Lei no 4433/17, de 26/09/2017; 

e, Anexos V e VI da Let de Diretrize O asrçamentah - LDO 2020 —Lei no 4658, de 23/06/2020 e sims 

posteriores altrEçoes.  

Assim, a eomissäo entende que o projeto de tel no 011/2021

'

do Executivo, está apto para ser 

apreciado pelo Pienario, devendo a oportunidade e conveniéncia ser analisado por cada Vereador. 

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

Jardinópolis, 24 de fevereiro de 2021. 
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