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PARECER DA COMISSAO DE JusTicA E REDAçAO 

Projeto de Lei no 029/2020 - EXECUTIVO 

0 

"D!SPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORcAMENTARIAS 

PARA 0 EXERC1CIO FINANCEIRO DE 2021 E DA 

OUTRAS PR0VIDENCIAS." 

A ComissAo Permanente de Justiça e Redaçâo, reunida na forma regimental, corn base 

nos artigos 71 e paragrafo 4° do artigo 77 do Regimento Interno, para apreeiar o projeto acima 

mencionado de autona do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 

29/0512020 (sexta-feira), os pares foram cientificados da tramitaçäo da matena na sessão 

ordrnaria realizada em 1° de junho de 2020, corn realizaçao de audiência publica virtual no dia 

08 de junho de 2020, corn exposição da peça por parte dos orçamentistas da Prefeitura 

Municipal, disponibilizado no sitio da Casa Legislativa para recebimento de sugestOes, sem 

rnanifestaçao popular e encamrnhado para parecer.  

0 projeto preenche os requisitos da boa tecrnca legislativa, bem corno, os da 

constitucionandade e a necessidade esta estampada na mensagern 

Entretanto necessana algumas emendas, a saber 

a) Corngir erro de digitaçào apos o artigo 38, pons consta "CAPITULO III", quando o 

correto é: "CAPITULO IV", uma vez que, o CapItulo III já está contemplado apOs o artigo 

2° 

b) Corrigir erro de digitacão no artigo 31, pois consta " 1°", quando o correto é: 

"Paragralo ünico", tal medida 6 necessária tendo ern vista que o referido artigo possui 

apenas urn dispositivo em formato de paragrafo. 

c) Acrescentar o paragrafo Unico no artigo 10,  corn a seguinte redaçAo: 

"Parágrafo ünico. Para adoçao, implantaçäo, execução, aplicaçAo on concessão de 

qualquer medida prevista na presente lei, necessãria a observância rigorosa do disposto na Lei 

Complementar if 173, de 27 de rnaio de 2020, que "Estabelece o Programa Federativo de 
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Enfrentamento ao CoronavIrus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Let Complementar n° ioi, 

de 4 de math de 2000, e dO outras providencias." 

No Anexo I - Planejamento Orçamentário, está prevista uma receita de R$ 

145.000.000,00, para o ExercIcio de 2021 e conforme mencionado na mensagem, em razão da 

confecçào da peça orçamentária ter sido elaborada sob o evento COVID-19, a matéria poderá 

ser revista quando da confecçao da LOA-202 1. 

A matériaobservou as regras contidas no PPA em vigor. 

Assim, a comissâo entende que o proieto de lei n° 029/2020, do Executivo, esta apto 

para set apreciado pelo Plenario, devendo a oporturndade e convemêneia ser analisado por 

cada Vereador, observando as emendas acima 

ESTE E 0 NOSSO PARICER 

Jarchnopolis, 17 de junho de 2020 
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