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TERRA DAMANGA 

PARECER DA COMISSAO PERMANENTE DE FINANcAs, 0RçAMENT0, 

EDucAcAo, SAUDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei n° 027/2020 - EXECUTIVO 

ASSUNTth "nispôE SOBRE ABERTUJ1A DE CREDITO 
g5PECIAL MA LUORcmEnAnA N°. 4621, CE US D5 
NOVEMBRO bE 

A Comissào Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, Saüde, Melo Ambiente, Esporte e 

Cultura, reunida na forma regimental, corn base nos artigos 71 e parágrafo 4° do artigo, 77 do Regirnento 

interno, para apreciar o projeto acima mencionado de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa 

Legislativa no dja 31/03/2020 (terca-feira) corn pedido de SESSAO EXTRAORDINARIA e encaminhado para 

parecer. 

A necessidade está estampada na mensagem e a matéria busca autorizaçâo legislativa a respeito da 

abertura de crédito especial, com a inclusâo na atual peça orçamentária de R$ 469.043,33 para a Secretaria 

Municipal da Cultura e Turismo visando a reforma do terminal rodoviarto e a revitalizaçäo da Casa da Cultura 

Tal crédito será coberto por meio de repasse do Governo Federal - Ministério de Turismo no valor de 

R$ 460.952,38 e o restante (contrapartida) parte do supercivit financeiro apurado no exerciclo de 2019, que 

aponta urn total de R$ 18.666.883,90 e ate o presente momento foi utuizado KS 9.333.615,57. 

0 projeto ainda altera Os Anexos lie Ill do Piano Plurianual - Lei n° 4433/17, de 26/09/2017; e, Anexos 

V e VI da Lei de Diretrizes Orçarnentárias - LDO 2020 - Lei n° 4579, de 18/06/2019 e suas posteriores 

alteraçOes. 

Assim, a comissão entende que o projeto de lei n° .027/2020. do Executivo, está apto para ser 

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

ESTEE 0 NOSS0 PARECER. 

JardinópoFs, 02 de abril de 2020. 
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