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Parecer: Pela tramitação

Ementa do Projeto de Lei: Autoriza a abeúura de Creditos Adicionais Suplementares na Secretaria de

Educação.

Relatório:

Municipar, sob a 
"àrff"i,":T*'ãt*,:ffi*'"""-r"T;i"ri-"-t':H,?*":'il".?ffi 

iJ Jãfii:
Adicionais Suplementares na Secretaria de Educação.

A Comissão de Constituição e |ustiça, em seu Parecer, verificou o aspectc
legal e constitucional do Projeto de Lei, optando pelo prosseguimento da sua tramitação com a

apresentação de emenda modificativa em seu art. 3e.

Âspectos Técnicos:

Por meio do oÍicio LL412022 - GP, o Executivo Municipal encamhhou as alterações
solicitadas para que lbssem realizadas as necessárias correções apontadas pelo setor Contábil desta Cas4
tornando-se assim o Projeto de Lei apto ao prosseguimento.

Verifica-se a necessidade da apresentação de emenda redacional no artigo 2ô, este
passando ater a seguinte redação:

Art. 2o As despesas decorentes do crédito adicional suplementar do artigo primeilo, serão
de RS 210.000,00 (duzentos e dez rnil reais) do superávit financeiro do Recurso 1049 * Salario
Educação, apulado nc valor de R$ 272.074,83 ( duzentos e setenta e dois mil, setenta e quatro reais e

oitenta e três çentavos), do Recurso 001- Rscurso Lirre, R$ 2.473,500,00 ( dois milhÕes, quafocentos e

setenta e üês mil e quiúentos reais) do superávit do Recurso Financeiro 001 - Lirre, apurado no valor de
RS 4.791.861,91 (quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e ul reais e
noventa e urn centavos) para o Recurso 20 - MDE e 31 - FUNDEB, e redução das seguintes dotações
orçarnentárias.

Conclusão:

Após esta Comissão analisar o presente projeto de lei, concordamos que

não há impedimento para a sua norÍnal tramitação com a Emenda âpresentâda por esta Comissão

e pela Cornissão de Constituição, Justiça, Segurança Pirblica e Díreitos Humanos da Câmara de

Yeroadores

Este e o Parecer
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Sala "Severino Silveira" da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, l3
de março de2ü22.
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