
 

R E S O L U Ç Ã O  Nº  265/2021 
- De 22 de Junho de 2021 - 

 

 

 

 
 

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 

APROVOU O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 008/2021, DE AUTORIA DO 

VEREADOR CAIO EDUARDO JARDIM ANTONIO; E EU, CLEBER 

TOMAZ DE CAMARGOS - PRESIDENTE, PROMULGO A SEGUINTE 

RESOLUÇÃO: 

 

  Art. 1º - O Artigo 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Jardinópolis, instituído pela Resolução nº 216, de 02 de novembro de 2014, passa a vigorar com 

a seguinte redação:  

 

Art. 67 - As comissões permanentes são 05, compostas cada uma de 03 (três) 

membros, com as seguintes denominações: 

I - Justiça e Redação. 

II – Finanças, Orçamento, Controle e Planejamento. 

III – Assuntos Metropolitanos. 

IV – Educação, Cultura e Esporte. 

V - Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. 

 

Art. 2º - O Artigo 69 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Jardinópolis, instituído pela Resolução nº 216, de 02 de dezembro de 2014, passa a vigorar com 

a seguinte redação e acrescido dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º: 

 

Art. 69 - É da competência específica: 

I - Da comissão de Justiça e Redação: 

a) manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental e quanto 

ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposições que tramitarem pela Câmara. 

b) outras atribuições que lhe confere este Regimento ou o Plenário, por 

deliberação de maioria absoluta dos Pares, desde que não ocorra usurpação de 

competência específica. 

“DA NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 67 E 69 DO 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE JARDINÓPOLIS” 
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II - Da comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Planejamento:  

a) examinar e emitir parecer sobre projetos de lei relativos ao plano plurianual, 

às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais. 

b) examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais e setoriais 

previsto na lei orgânica, e exercer o acompanhamento e a fiscalização das peças 

orçamentárias. 

c) receber as emendas à proposta orçamentária do município e sobre elas emitir 

parecer para posterior apreciação do plenário. 

d) analisar o projeto de Lei Orçamentária. 

e) opinar sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de 

créditos, empréstimos públicos, dívida pública e outras que, direta ou indiretamente, 

alterem a despesa ou a receita do município e acarretem responsabilidades para o 

erário municipal. 

f) examinar e emitir parecer sobre a obtenção de empréstimo de particulares. 

g) examinar e emitir parecer sobre os pareceres prévios do Tribunal de Contas 

do Estado, relativos à prestação de contas do Prefeito. 

h) examinar e emitir parecer sobre proposições que fixem os vencimentos do 

funcionalismo, a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores e do 

Presidente da Câmara. 

i) requerer informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou 

autorizações de despesas de órgãos e entidades da administração municipal. 

j) emitir parecer sobre os aspectos financeiros e orçamentários públicos de 

quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa 

pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de 

diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. 

k) examinar e emitir parecer sobre as proposituras que, direta ou indiretamente, 

representem mutação patrimonial do município. 

III – Da comissão de Educação, Cultura e Esporte:  

a) examinar e emitir parecer sobre os processos, proposições e matérias 

referentes à educação, ao ensino, à arte, ao patrimônio histórico, artístico e 

cultural, aos esportes, às atividades de lazer, em especial sobre: 

1. sistema municipal de ensino. 

2. programas de alimentação escolar. 

3. preservação da memória da cidade no plano estético, paisagístico, 

de seu patrimônio histórico, cultural, artístico e arquitetônico. 
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4. serviços, equipamentos e programas culturais e educacionais 

voltados à comunidade. 

5. gestão da documentação oficial e patrimônio arquivístico local. 

6. projetos, programas e ações voltadas à promoção do esporte e do 

lazer. 

b) acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução e cumprimento das metas e 

estratégias do Plano Municipal de Educação. 

c) acompanhar a execução orçamentária e as despesas da administração nas 

áreas de Educação, Cultura e Esporte. 

d) examinar e emitir parecer sobre o plano plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias e lei orçamentária anual no que diz respeito às áreas de Educação, 

Cultura e Esporte. 

e) analisar a pertinência e alinhamento das proposições em relação aos planos 

municipais das áreas de Educação, Cultura e Esporte. 

f) realizar visitas e diligências aos equipamentos e unidades de serviço das 

áreas de Educação, Cultura e Esporte. 

IV – Da comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente:  

a) examinar e emitir parecer sobre os processos, proposições e matérias 

referentes à higiene, à saúde pública, à assistência social, ao meio ambiente, 

à proteção e direito dos animais, ao saneamento básico, em especial sobre: 

1. Sistema Único de Saúde e seguridade social. 

2. vigilância sanitária, epidemiológica e nutricional. 

3. segurança e saúde do trabalhador. 

4. programas de proteção ao idoso, à mulher, à criança, ao 

adolescente e à pessoa com deficiência. 

5. zoonoses e bem-estar animal. 

b) acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de 

Saneamento Básico e demais planos temáticos de sua competência; 

c) acompanhar a execução orçamentária e as despesas da administração nas 

áreas de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente; 

d) examinar e emitir parecer sobre o plano plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias e lei orçamentária anual no que diz respeito às áreas de Saúde, 

Assistência Social e Meio Ambiente; 
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e) analisar a pertinência e alinhamento das proposições em relação aos planos 

municipais e afins das áreas de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. 

f) realizar visitas e diligências aos equipamentos e unidades de serviço das 

áreas de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. 

V – Da comissão de Assuntos Metropolitanos: 

a) manifestar em todas as proposições que sejam relacionadas aos assuntos 

metropolitanos, que possam envolver o Município. 

b) estudar e receber propostas sobre a matéria de sua competência. 

c) colaborar com os projetos e programas que se destinem ou estejam 

relacionados à matéria de sua competência. 

d) apoiar e estimular ações e acompanhar o planejamento e a implantação de 

políticas atinentes aos assuntos metropolitanos, inclusive em âmbito Federal, Estadual 

e Municipal, para atender interesse do Município de Jardinópolis. 

e) participar na qualidade de representantes do legislativo municipal junto a 

região metropolitana de reuniões, assembleias, conselhos, sessões e demais eventos de 

interesse do Município, salvo disposição expressa em contrário aprovada pelo Plenário 

por meio de Resolução, para atender os fins previstos no inciso II do artigo 91. 

§1º As Comissões Permanentes poderão criar Grupos de Trabalho destinados 

ao acompanhamento, monitoramento, fiscalização, estudo, análise ou discussão de 

tema específico dentro de sua competência. 

§2º Os Grupos de Trabalho poderão ser criados a partir de requerimento de 

membro da respectiva Comissão Permanente aprovado pela maioria absoluta de seus 

membros, devendo apresentar: 

I – Objeto específico dentro da competência temática da Comissão 

Permanente; 

II – Objetivos a serem alcançados com o Grupo de Trabalho; 

III – Prazo de funcionamento; 

§3º Ao final de suas atividades, o Grupo de Trabalho deverá emitir relatório 

dos trabalhos desenvolvidos a ser apresentado em Plenário e publicizado nos canais 

de Comunicação da Câmara Municipal. 

§4º Os Grupos de Trabalho serão compostos pelos 3 (três) membros da 

Comissão Permanente, podendo contar ainda com 2 (dois) membros externos 

indicados e eleitos pelo Plenário.  
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Art. 3º - Para o biênio 2021/2022 as comissões descritas nos incisos II, IV e V 

deverão ser compostas e recompostas na primeira sessão ordinária após a promulgação 

desta resolução, e exercerão suas funções até 31 de dezembro de 2022. 

 

Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

                                                Jardinópolis-SP, 22 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP, 

aos vinte e dois dias do mês de junho de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

23 jun 2021, 11:50:32 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 476e3385-36e8-4ae7-b004-

dc19d84c9ddf. Data limite para assinatura do documento: 23 de julho de 2021 (10:42).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

23 jun 2021, 11:51:16 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

23 jun 2021, 11:51:26 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

23 jun 2021, 11:51:36 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 23 de julho de 2021 (10:42).

23 jun 2021, 13:14:30 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.106.173.55. Componente de assinatura versão 1.119.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

24 jun 2021, 09:15:51 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

179.126.39.120. Componente de assinatura versão 1.119.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

24 jun 2021, 09:15:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

476e3385-36e8-4ae7-b004-dc19d84c9ddf.
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