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TERRA PA MANGA 

PARECER DA COMISSAO DE JUSTIA E REDAçA0 

Projeto de Lei n° 009/2021 - EXECUTIVO 

EMENTA: "Dispöe sobre abertura de credito especial 
na lei orçamentária n 2  4681, de 26 de outubro de 
2020." 

A Comissao Permafiente & Justiça e Redaçao, reunida na forma regimental, corn base 

nos artigos 71 e paragraf'o 4° do artigo 67T& Regimento Interne, para apreciar o projeto acima 

rnencipnado de autoria dEchefe do Executivo, protdcolado na Casa Legislativa no dia 

09/02/2Q21 (terça-feira-), - corn ciência ao Plenário e caminhado para parecer na sessAo 

ordinária realizada em 18/02/21 (quinta-feira). 

o projeto preenche os requisitos da boa téeniea legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade e a necessidade çstá estampada na mensagem. 

A matëria busca autorizaçâo legislativa pan incluir na athal peça orçamentária o valor 

de R$ 150.086,44 1  para a Secretaria Municipal de Cultura e Turisrno (difusAo cultural - material de 

cOnsumo e realizaçAo da Semana Municipal do Livro, Leitura e bibliote a 'João Batista Berardo"). 

o credito será coberto per meio de recursos provenientes de saldo financeiro 

disponivel 1

1

do e,tercicio de 2020, oriundo do Governo Federal - Ministerio da Economia 
(emenda especial n° 31350009 — Deputado Federal Arlindo Chin glia) 

Acompanha o projeto oficio da SecrQtaria -Municipal de Cuitura e Turismo apontando o 

segmento, descriç5o, valor e- caraeterização do invQstimento que será feito corn o valor apontado 

acima; espelho razão anabtico e conciliaçao banpária. - 

o projeto ainda aitera os Anexos lie ill do Piano Plurianual - Lei n° 4433/17, de 26/09/2017; 

e, Anexos V eVI da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020— Lei n'4658, de 23/06/2020 e suas 

posteriores alteraçöes. 

Assim, a comissão entende que o projeto de lei n° 009/2021, do Executive, está apto para ser 

apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado per cada Vereador. 

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

JardinOpoiis, 19 de fevç46 de 
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