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TERRA DA MANGA 

PARECER DA COMISSAO DE JUSTIA E REDA( 

Projeto de Lei n° 012/2021 - EXECIJTIVO 

EMENTA: "Dispöe sabre abertura de credito especial 
na lei orçamentária nQ 4681, de .26 de outubro de 
2020." 

A Cornissao Pennancnte de Jiiàtiça e Redaço, reunida na forma regimental, corn base nos 

artigos 71 e paragrafo 4° do artigo 77 do ltegfr epto Inferno, para apreciar o projeto acima mencionado 

de autoria do Chefe do -E,e&itivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 18/02/2021 (quinta-feira), 

corn ci6ncia ao PJenárioe, caminhado para parecer na sesso ordinaria realizada em 22/02/21 

(segunda-feila), corn pedido dc SESSAO EXTRAORDINARIA. 

o Ørojeto preenche as requisitos da boa técnica legislativa, bern como, as da 

constitucionalidade e a necessidade est&estampada na mensagem. 

A -matéria busca autorizaçäo legislativa pam incluir na atual peça orçamentãria o valor de R$ 

35.000,00, pam o FAndo Municipal da Saude (atendimento ambulatoriais em especialidades - equipamentos 

matdrial permanente). 

O crédito será coberto pot meio de anulaçAo parcial do próprio Fundo (serviço de pronto 
atendimento municipal - equipamentos e material permanente). 

A áltera9äo na peca orçamentária se faz necessária para que possa ser adquirido um apareiho 

auto refrator corn ceratometro para melhoria, agilidade e precisão dos exames oftalmolOgicos, 

conforme docnmentaçAocostada no projeto. - 

o projeto ainda altera as Anexos ill e 111 do 'lano Plttrianual - Lei n° 4433/17, de 26/09/2017; 

e, Anexos V e VI cia Lei de Diretrizes Orçamentárias - JJDO 2020 - Lei no 4658, de 23/06/2020 e suns 

posteriores alteraçOes. 

Assim, a eomièsao entende que o projeto de lel no 012/2021, do Executivo, está apto para set 

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

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

Jardinópolis, 24 de fevereiro de 21. 
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