
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 
EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei nº 013/2021 – EXECUTIVO  
 

EMENTA: “Dispõe sobre abertura de crédito 

especial na  lei orçamentária nº 4681, de 26 de 

outubro de 2020.” 

 

 

 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 

12/03/2021, com ciência ao Plenário e caminhado para parecer na 

sessão ordinária realizada em 15/03/21 (segunda-feira). 

 

  A necessidade está estampada na mensagem e a  matéria busca 

autorização legislativa para incluir na atual peça orçamentária o 

valor de R$ 2.181,84, para o Fundo Municipal da Saúde (construção de 

sala de necropsia - zoonoses). O crédito será coberto por meio de 

anulação parcial do próprio Fundo. 

 

 A alteração na peça orçamentária se faz necessária para 

atender emenda impositiva de 2020 (vereador Raimundo), conforme 

consta do ofício SEOPS nº 054/2021, de 09 de fevereiro de 2021, que 

a companha o projeto (complementação de verba). 

 

 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. 

 

 Após discussão  à respeito da matéria foi necessário alguns 

esclarecimentos. Assim, os vereadores Dalva Siqueira e Rogério Lima 

Conga, fizeram uma visita in loco, para mais informações sobre a 

matéria em questão. 

 

 Com a aprovação do projeto, haverá um aditamento de contrato, 

ou seja, um complemento com novos dados onde foi pedido a construção 

de mais uma rampa de acesso. Em visita no local, verificamos a 

necessidade da rampa, uma vez que, a altura do prédio não 

corresponde o piso da entrada. Seguindo normas e orientações, outra 

observação foi que a entrada de animais doentes, castrados, de 

funcionários e munícipes ocorre por apenas uma passagem, sendo 
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necessária uma porta de saída, e nesta porta de saída a altura chega 

a quase 1 metro sendo necessária a construção desta rampa. 

 

 Foi relatado que já houve acidentes onde animais já caíram e 

quebraram as patinhas. 

 

  A Sala de Necropsia e a rampa lateral já estão finalizadas, e 

a pia já existente seria um “adaptador no pé” para higienização dos 

materiais. 

 

 As obras serão realizadas pela Secretaria de Obras, onde em 

contato com o  prefeito Paulo e o Secretário Municipal (sr. Rafael, 

nos informaram já iniciou as tratativas através da Empresa Enge 

Reis, e há necessidade do aditamento para a finalização  da obra. 

 

 O atendimento aos vereadores foi realizado pela veterinária 

Livia e as funcionarias Silvia e Maria Teresa, que nos acompanhou em 

toda instituição.  

 

 No momento estava sendo realizada castrações pela empresa 

licitada, motivo pelo qual, já agendamos uma próxima reunião com a 

veterinária Lívia que se colocou a disposição para maiores 

informações. 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei nº 013/2021, 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, 31 de março de 2021. 

 

 

   

       Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)            

  

 

 
Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   CAIO JARDIM 
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