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TERRADAMANCA 

PARECER DA COMISSAO DE JUSTIA E REDAcA0 

Projeto de Lei n° 022/2020 - EXECUTIVO 

ASSUNTO: DISPÔE SOSRE ABERTURA DE CRéDITO 
ESPECIAL NA LEI ORçANENTAItIA 4611, CE 05 CE 
NOVEMBRO CE 2019, PAStA CONCE5S4X CE 
suuvENçOEs SOCIATS, coNTnBuxç*Es £ Auxiups 
ATItAVtS DO FUNDO MUNICIPAL PAPA OS DIREXTOS 
CA CRIANçA 9 D ADOLESCENTE, QUE EsPtctnCA. 

A Comissao Permanente de Justiça e RedaçAo, reunida na forrna regimental, corn base 

nos artigos 71 e parágrafo 4° do artigo 77 do Regirnento Interno, para apreciar o proj eto acima 

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

31/03/2020 (terca-feira) corn pedido de SESSAO EXTRAORIMNAI4IA e encaminhado para 

parecer. 

0 projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bern corno, os da 

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagern. 

A matéria visa repassar recursos do Fundo Municipal para os Direitos da Criança e do 

Adolescente para as entidades: Associação Ciranda Viva— R$ 5.480,16 (subvençAo social) e 

R$ 19 184,11 (auxilios), AssociaçAo da Casa da Criança de Jardrnopohs - R$ 7976,93 

(contnbuicoes) e R$ 10 000,00 (auxilios) Totahzando assirn R$ 42641,20 para ser repassado 

ate 31 de dezembro deste ano. 

No artigo 2° esta a autorizaçào para abertura de credito especial, corn a inclusao na 

atual peça orçarnentária de R$ 41641,20 para o referido Fundo Municipal (manutençâo da 

assisténcia). 

Tal crédito será coberto por meio de parte do superávit frnanceiro, conforme saldo 

vinculado apurado em 31/12/2019, que aponta o valor de R$ 205.613,25 - R$ 42,641,20 (PL 

22/20), temos ainda urn saldo rernanescente de R$ 162.972,05 (carátervinculado). 

Segue anexo ao projeto, piano de trabalho, ata da reuniAo do conseiho e o espeiho da 

conciliaçào bancária que aponta o saldo apurado no exercIcio de 2019, de caráter vinculado. 
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0 projeto ainda altera os Anexos II e III do Piano Piurianual - Lei no 4433/17, de 

26/09/2017; e, Anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçacnentárias - LDO 2020— Lei no 4579, 

de 18/06/2019 e suas posteriores alteraçOes. 

Assim, a comissAo entende que o proicto de lei n° 022/2020, do Executivo, está apto 

para ser apreciado polo Plenario, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por 

cada Vereador. 

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

Jardinópolis, 02 de abril de 2020. 
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