
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 54/2021 – EXECUTIVO  

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, 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 

02/07/2021, com pedido urgência e sessão extraordinária encaminhado para parecer. 

  O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade, observadas as emendas abaixo. 

 a) Emenda para corrigir erro de digitação, pois no artigo 2º consta § 1º e “§ único”, 

quando o correto é: § 1º e § 2º. 

 b) Emenda no artigo 9º, pois, consta: “Artigo 9º O cartão alimentação, vale compra ou 

crédito nos estabelecimentos do comércio local “poderá” ser usado exclusivamente .....”, o 

termo correto não é “poderá” e sim “será” (ajustando a redação), ficando pois da seguinte 

forma: “Artigo 9º O cartão alimentação, vale compra ou crédito nos estabelecimentos do 

comércio local será usado exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios, .....” 

 c) Emenda para inclusão de um parágrafo único no artigo 5º, uma vez que não 

consta no projeto a alteração dos Anexos do PPA e LDO, já que o artigo 6º aponta para 

cobertura de R$ 816.965,13 proveniente de parte do superávit financeiro já apurado, a saber: 

 “Parágrafo único. Ficam alterados os Anexos II e III do Plano Plurianual – Lei 

Municipal nº 4433, de 26 de setembro de 2017; e, Anexos V e VI da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO 2021 – Lei Municipal nº 4658, de 23 de junho de 2020 e suas posteriores 

alterações.” 

 d) Emenda para dar nova redação no artigo 7º:  
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 “Artigo 7º A Prefeitura Municipal de Jardinópolis poderá contratar empresa 

administradora e serviços de gestão do cartão alimentação, vale alimentação ou vale compra, 

valendo-se ainda, de mecanismos de crédito nos estabelecimentos do comércio local, a ser 

concedido às famílias incluídas no programa.” 

 Tal emenda é necessária para prever mecanismos de crédito no comércio local, por sí 

ou terceiros (administração pública ou administradora), dando assim, valor flexibilidade e 

rapidez para disponibilização dos gêneros alimentícios às famílias inscritas no programa. 

 e) Emenda para incluir no projeto o Anexo II – PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTÁRIO – PPA   e Anexo III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO 

PROGRAMA GOVERNAMENTAL; e,  Anexo V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

– LDO e Anexo VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO  UNIDADES 

EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

GOVERNAMENTAL.  

 Todos os Anexos acima mencionados são referentes ao Fundo Municipal de Assistência 

Social, do Programa Proteção Social Básica – 2021, conforme ajustado entre a presente 

comissão e o departamento orçamentário da Prefeitura Municipal, que enviou por e-mail por 

intermédio da Procuradoria Jurídica da Casa Legislativa as peças necessárias para a inclusão 

dos Anexos, cuja as cópias são parte integrantes do presente parecer.  

 f) Emenda para acrescentar um artigo:  

 “Artigo ..... A presente lei poderá ser regulamentada por meio de decreto do Poder 

Executivo.” 

 Tal emenda é necessária para que mecanismos de crédito junto ao comércio local possa 

ser disciplinado de maneira uniforme para o comércio em geral em nosso município. 

 Terminada as emendas, lembramos que a matéria cria o programa auxílio provisório, 

que visa transferir recursos financeiros em caráter emergencial e temporário, às famílias 

atingidas pelos efeitos da Pandemia COVID-19, conforme o plano de trabalho que é parte 

integrante do projeto. 
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 O artigo 2º indica quais famílias serão assistidas pelo programa, por meio de crédito em 

cartão alimentação, vale alimentação, vale compra ou ainda, por crédito nos estabelecimentos 

do comércio local. 

 Inicialmente até 1.000 famílias poderão ser beneficiadas com o teto de R$ 250,00, por 

04 meses.  

 O valor total dos gastos atinge a cifra de R$ 1.000.000,00, sendo que, já está aberto no 

orçamento a importância de R$ 183.034,87, e necessária uma suplementação de R$ 816.965,13, 

para o Fundo Municipal de Assistência Social (material, bem ou serviço para distribuição 

gratuita). 

 O crédito será coberto 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.  

 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 54/2021, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por cada 

Vereador, observando  as emendas acima. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 08 de julho de 2021. 

 

       (Assinatura Eletrônica) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

  (Assinatura Eletrônica)                                     (Assinatura Eletrônica) 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 

 
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 – R$ 17.044,60 (PL 46-21) = R$ 7.799.836,84 – R$ 72.000,00 (PL 47-21) = R$ 7.727.836,84 – R$ 1.332.000,00 (PL 49-21) = 
R$ 6.395.836,84 – R$ 150.000,00 (PL 51-21) = R$ 6.245.836,84 – R$ 308.275,00 (PL 52-21) = R$ 5.937.561,84 – R$ 841.000,00 (PL 53-21) = R$ 
5.096.561,84 – R$ 816.965,13 (PL 54-21) = R$ 4.279.596,71. 
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leandromoretti@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 Leandro Moretti Serrano e CPF 215.786.148-30.

12 jul 2021, 13:09:04 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-
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