
 
 

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

Projeto de Lei nº 018/2021 – 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 

10/03/2021, com ciência ao Plenário na sessão ordinária realizada no 

dia 15 de março de 2021 e caminhado para parecer. 

 

  A necessidade está estampada na mensagem e a matéria busca 

autorização legislativa para incluir na atual peça orçamentária o 

valor de R$ 43.327,56, para a Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Orçamento (outros serviços de terceiros   – pessoa 

jurídica). 

 

 O crédito será coberto por meio de convênio com o Governo 

Federal para devolução de recurso não utilizado, conforme 

justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, no ofício SEMAS nº 73/2021, de 23/02/21, que acompanha o 

projeto. 

 

 Em poucas linhas, forçoso deixar consignado os nossos 

protestos diante de tal devolução da verba recebida, apesar de ser 

necessária, tendo em vista o cenário apresentado e por se tratar de 

recurso federal. Ficou patente a falta de planejamento e execução 

por parte da administração pública municipal, haja vista que o 

convênio foi firmado em 2017 com recurso disponibilizado em 2018, no 

valor total de R$ 100.000,00, com utilização parcial e devolução de 

R$ 43.327.56, por causa de problemas com fornecedores e licitação.  

 

 Tal valor (devolução), poderia ser de grande utilidade para a  

Secretaria Municipal de Assitência Social, na aquisição de materiais 

para a 3ª idade, se bem planejada e bem gerida. 

 

 Pois, gerir a coisa pública é voltar os olhos com atenção 

redobrada para as políticas de interesse coletivo, garantir 

eficiência, bem como, o aproveitamento racional dos recursos 
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financeiros seja ele decorrentes de convênio com outras esferas de 

governo ou próprios. 

 

 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.  

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei nº 018/2021, 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, 17 de março de 2021. 

 

   

 

       Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)            

  

 

 
Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   CAIO JARDIM 
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