
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA LIBERDAI)E

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURf DICOS

Referente:  Mensagem  Modificativa  ao  PLE  n°  10/2021

Autc)ria  do  projeto:  Prefeito  Municipal

Assunto do  projeto: "Remaneja dota¢6es or¢amentarias  referentes a  emendas parlamentares impositivas

a  Lei  n°  6.365,  de  30  de  dezembro  de  2020,  que  estima  a  receita  e  fixa  a  despesa  do  Municipio  de

Jacarei  para  a   exercicio  de  2021,   nos  termos  do  art.   135,  §  8°,Ill,   da   Lei  Organica  do   Municipio  de

Jacarei."

PARECER N° 197.1/2021/SAJ/WTBM

Mensagem     Modificativa    ao     Projeto    de     Lei     do

Executivo.  Pelo  prosseguimentc>.

I.         DO RELATORIO

1.        Trata-se  de  Mensagem   Modificativa  ao   Projeto  de  Lei   do

Executivo, o qual  disp6e o  remanejamento de dotac6es or€amentarias para  o  exerctcio

de 2021.

2.        A  propositura  originalja  foi  devidamente  avaliada  por  este

6rg5o de consultoria  (parecer n°  131.1/2021/SAJ/WTBM).

11.       DA FUNDAMENTA¢AO

1.        Segundo  disp6e  o  RSimento  lnterno  da  camara  Municipal

de Jacarei,  "as  Mensagens  envladas;j€aT`arafelo  Prefelto,  propondo  altera€6es aos
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projetos   de   sua   iniciativa,   serao   equiparadas   a   Emendas,   para   todos   os   efeitos"

Resolu€ao 642/2005,  art.1o5,  §5o).

2.        Emenda,   por  sua  vez,   6  a   proposicao  apresentada   como

acess6ria    de    urn    projeto    de    lei,    de    decreto    legislativo,    de    resolu€ao,    de    lei

complementar ou  de emenda a  Lei  Organica.

3.        A   Mensagem   encaminhada   pelo   Chefe   do   visa   alterar   e

corrigir a  destinacao das dota€6es de acordo com as tratativas feitas previamente com

os Vereadores.

Ill.     DACONCLUSAO

1.        Considerando  que  a  propositura  nao  onera   nem  altera  as

demais  condic6es  jurfdicas   do   projeto,   entendo   que  a   mesma   esta   apta   para   ser

avaliada  pelos nobres Vereadores.

2.        A  Mensagem  deve  ser  analisada  pelas  mesmas  Comiss6es

apontadas  no  parecer supramencionado,  e  caso  sejam  levadas  ao  Plenario,  devera  ser

votada    antes    do    projeto    original,    passando   a    integrar   imediatamente   o   texto

emendado  (art.112,  §3°,  RI).

3.        Este 6 o parecer, opinativo e nao vinculante.

4.       Ao setor de proposituras,  para prosseguimento.
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