
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 62/2021 – 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 

13/08/2021, 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 consta na parte preliminar, 

compreendido o preâmbulo: “ ... aprovou o Projeto de Lei nº 054/2021, de autoria ...”, quando 

o correto é: “... aprovou o Projeto de Lei nº 062/2021, de autoria ...”. 

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

quando o correto é: § 1º e § 2º. 

 c) Emenda para corrigir erro de digitação, acrescentar ponto (.) no final do texto do 

parágrafo 6º do artigo 4º. 

 d) Emenda para corrigir erro de numeração do texto indicado como inciso “I” 

abaixo do § 6º do artigo 4º: 

 

 Deverá o texto receber a numeração de artigo, ou seja, “Artigo 5º”. 
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 e) Emenda para corrigir erro de numeração do texto indicado como inciso “II” 

abaixo do § 6º do artigo 4º: 

 

 Deverá o texto receber a numeração de artigo, ou seja, “Artigo 6º”. 

 f) Emenda para corrigir erro de numeração do texto indicado como inciso “III” 

abaixo do § 6º do artigo 4º: 

  

 Deverá o texto receber a numeração de artigo, ou seja, “Artigo 7º”. 

 g) 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  em nosso município. 

 

 h) Emenda para renumerar artigo: tendo em vista as emendas acimas, o atual artigo 

5º deverá ser renumerado de tal forma que seja o último artigo da parte normativa. 

  i) Emenda para inclusão de Anexos do PPA e LDO: A autora da matéria 

encaminhou, no dia 17 de agosto de 2021, solicitando a inclusão dos Anexos de que trata o § 

6º do artigo 4º, no projeto, o que é pertinente e necessário, motivo pelo qual apresentamos tal 

emenda, que é parte integrante do presente parecer. Todos os Anexos acima mencionados são 

referentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, do Programa Proteção Social Básica – 
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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.  

 j) Emenda para corrigir erros de pontuação em diversas partes do projeto, nos 

termos da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, a saber: 

 1 – no final do texto do inciso I do art. 2º: deve constar “MUNICIPAL; ou,”. 

 2 – no final do texto do inciso II do art. 2º: deve ser trocado o ponto e vírgula (;) por 

ponto final (.). 

 3 – nas alíneas do inciso I do § 1º do art. 2º, deve constar ponto e vírgula (;), com 

exceção da última que deve ser ponto final (.). 

 4 – nos incisos do § 1º do art. 2º, deve constar ponto e vírgula (;), com exceção do 

último que deve ser ponto final (.) e do inciso primeiro. 

 5 – na alínea “a” do § 3º do art. 4º, no final do texto desse constar ponto e vírgula (;).  

 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. 

 A matéria 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, e 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). Lembrando que o valor fica limitado a R$ 1.000,00, pago em 02 

parcelas de R$ 500,00. 
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 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 62/2021, 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, 18 de agosto 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$ 93.900,00 (PL 58-21) = R$ 5.002.661,84 – R$ 350.000,00 (PL 60-21) = R$ 4.652.661,84 – R$ 816.965,13 (PL 

62-21) = R$ 3.835.696,71 . 
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Assinaturas

Edson Rogério Vizu
Assinou

José Eduardo Gomes Junior
Assinou

Leandro Moretti Serrano
Assinou

Log

18 ago 2021, 12:26:26 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 2c608acb-0b15-4610-a133-

6c30d3015bf1. Data limite para assinatura do documento: 16 de setembro de 2021 (17:36).

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

18 ago 2021, 12:26:29 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

vizudobanco@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 Edson Rogério Vizu e CPF 130.053.548-22.

18 ago 2021, 12:26:30 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

joseeduardofofo@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 José Eduardo Gomes Junior e CPF 303.962.998-06.

18 ago 2021, 12:26:30 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

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.

18 ago 2021, 14:31:02 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: email

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 130.053.548-22. IP:

177.52.87.187. Componente de assinatura versão 1.131.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

19 ago 2021, 10:49:34 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 303.962.998-06. IP:

179.104.100.86. Componente de assinatura versão 1.132.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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19 ago 2021, 11:08:21 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 215.786.148-30. IP:

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.132.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

19 ago 2021, 11:08:22 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

2c608acb-0b15-4610-a133-6c30d3015bf1.

Hash do documento original (SHA256): 7a270897eec848a559e7df8e1df9947ce86aa4bedb9f9ffccf09610094a6ee7e

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 2c608acb-0b15-4610-a133-6c30d3015bf1, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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