
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei nº 45/2021 – EXECUTIVO  
 

 

 
 

 A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Meio 

Ambiente, Esporte e Cultura, reunida na forma regimental, com base nos artigos 71 e 

parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima mencionado 

de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 08/06/2021, 

com pedido de sessão extraordinária e encaminhado para parecer em 17/06/21. 

  A necessidade está estampada na mensagem do projeto e o crédito total do 

projeto é de R$ 1.200.184,09 para complementar valores do orçamento, suprir 

despesas com licitação, cujo objeto: recepção, controlador de acesso e limpeza. A 

previsão de valores para a realização do certame e realização do novo contrato é 

de R$ 5.562.454,20 por 12 (doze) meses.  

 A matéria está dividida em duas partes, sendo a primeira referente a crédito 

suplementar na ordem de R$ 111.852,43, para a Secretaria Municipal da Saúde e 

para o Fundo Municipal da Saúde, vejamos: 

 

 
 No artigo 2º visa incluir na peça orçamentária R$ 1.088.331,66, somente 

para o Fundo Municipal da Saúde, a saber: 
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 Os créditos serão cobertos por duas fontes de recursos, sendo a primeira por 

parte do superávit financeiro apurado no exercício de 2020, conforme planilha que 

acompanhou o projeto de lei nº 025/211, aprovado nesta Casa de Leis, que aponta 

um total de R$ 15.410.898,69 e a segunda por parte de recurso vinculado recebido 

da União, decorrente de superávit financeiro, apontado de R$ 2.657.847,64 – R$ 

954.910,33 = R$ 1.702.937,31 (saldo). 

 

 O projeto ainda altera os Anexos II e III do Plano Plurianual - Lei nº 

4433/17, de 26/09/2017; e, Anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO 2020 – Lei nº 4658, de 23/06/2020 e suas posteriores alterações. 

 

 Sugerimos que a administração pública, estipule ou faça constar no termo 

de referência para aquisição de produtos ou insumos: a composição, qualidade e 

aspectos de qualidade, para que possamos saber a procedência, eficácia, validade 

etc... que deverá ser acompanhado e fiscalizado pelo servidor ou funcionários 

público responsável pela execução do contrato, o que deve ser objeto de ofício 

expedido pela Casa Legislativa, quando da remessa da matéria para a Prefeitura 

Municipal de Jardinópolis, o que fica desde já requerido ao Plenário. 

 

                                                 
1 R$ 15.410.898,69 – R$ 4.645.295,17 (PL 025/21) = R$ 10.765.603,52. – R$ 363.488,95 (PL 26-21) = R$ 10.402.114,57 – R$ 98.116,82 (PL 

30-21) = R$ 10.303.997,75 – R$ 862.630,00 (PL 31/21) = R$ 9.441.367,75 – R$ 135.797,99 (PL 33-21) = R$ 9.305.569,76 – R$ 3.876,66 (PL 35-

21) = R$ 9.301.693,10 – R$ 1.000.000,00 (PL 41-21) = R$ 8.301.693,10 – R$ 239.537,90 (PL 40-21) = R$ 8.062.155,20 – R$ 245.273,76 (PL 45-

21) = R$ 7.816.881,44. 
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 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 45/2021, do Executivo, 

está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência 

ser analisado por cada Vereador. 

 
 
 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 18 de junho de 2021. 
 
 
 
   

                         (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)          
 
     
 
 
 
(Assinatura Eletrônica)       (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   CAIO JARDIM 
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