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TERRA DA MM4GA 

PAR[C[fl VA COMISSAO D[ JUSIICA [ R[DACAO 
Projeto de Lei n2 035/2017 - EXECIJTIVO 

EMENTA: "ESTIMA A RECEITA F FIXA A DESPESA DO 
MUNICIPIO DE JAROINOPOLIS PARA 0 EXERC[CIO 
FINANCEIRO DE 2018." 

A Cornisso Permanente -de -Justiça e Redaçao, reunida na forma regimental, 

corn base nos artigos 71 e parágrafo 4-do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o 

projeto acima mencionado de au tor i doChefe do Executivo, protocolado na Casa em 

27/09/2017; incluIdo-na pauta da 23 2  sessão ordinaria, reali !ad a no dia 02/10/2017, Para 

ciência dos Pares; foi realizada audiência püblica, no dia 09 de outub!o de 2017, corn ampla 

divulgaçäo na imprensa escrita e no sitio dWCâmara Municipal na Internet, cuja cópia da ata 

da referida audiêntia, está acostada no projeto; e, a presente cornissào recebeu para 

parecer em 10/10/2017 (terça-feira). 

E no Projeto de Lei Orçarnentária Anual (LOA) que o governo define as 

prioridades contidas no PPA e as metas que devero ser atingidas no ano de 2018. A LOA 

disciplina todas as açôes do Governo Municipal. Nenhuma despesa püblica pode ser 

executada fora do Orçamento. As açOes do governo municipal estão registradas na lei 

orçamentária que entrará ern vigor
, 
 a partir de 1 2  de janeiro de 2018 corn vigência ate 31 de 

dezembro de 2018. 

A estimativa de receita para o próxirno exercIcio financeiro, depois, de alguns 

ajustes por parte da administração püblica, foi fixada em R$ 120.700.000,00, Para fazer face 

as despesas do Executivo (R$ 116.363.000,00) e do Legislativo (R$ 4.337.000,00), que 

compbe todo o orçamento municipal. 
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TERRADAMANeA 

Assim, a comissão entende que o projeto de lei n 2  035/2017, do Executivo, 

está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser 

analisado por cada Vereador. 

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

Jardinopotis, lOde outubro de 2017 


