
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

CONTROLE E PLANEJAMENTO – FOCP 

Projeto de Lei nº 59/2021 – EXECUTIVO  

 

 
 

 A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Controle e 

Planejamento (FOCP), reunida na forma regimental, com base nos 

artigos 71 e § 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 05/08/2021 e encaminhado 

para parecer. 

 Foi realizada audiência pública na sede da Câmara Municipal, 

de forma presencial, com a participação de funcionários e 

servidores da Prefeitura Municipal, no dia 30 de agosto de 2021, 

com início às 18h30. 

  A necessidade está estampada na mensagem do projeto. 

 Destacamos, que na referida audiência pública o Vereador Caio 

Jardim apresentou uma emenda para que fosse inserido no PPA a 

elaboração do Plano de Segurança Pública Municipal. 

 A proposta foi acolhida por todos os presentes, inclusive os 

funcionários e servidores do Executivo Municipal – que foram 

designados pelo Sr. Prefeito Municipal – também manifestaram 

concordância e informaram que será acrescentado na Secretaria 

Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento. Programa: 

Administração Geral (cód. do programa nº 00004), sendo que o código 

da unidade responsável é: nº 02.03.  

 O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento 

governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da 

Constituição Federal que estabelece, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, para cada 

ente federativo, ou seja, para Municípios, Estados e União, 

organizado em programas, estruturado em ações, que resultem em 

bens e serviços para a população é elaborado a cada quatro anos. 

 Portanto, nele consta o planejamento de como serão executadas 

as políticas públicas para alcançar os resultados esperados ao 

bem-estar da população nas diversas áreas. 

 O projeto apresentado, possui nove artigos e abrange os 

Poderes Executivo e Legislativo Municipal. 

Clicksign 9a864735-9177-4234-8531-26d7e896b030



 
 

 

 Os Anexos I, II e III que acompanha o projeto estão em 

consonância com as normas contábeis superiores: 

 Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas. 

 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos. 

 Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do 

Programa Governamental. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 59/2021, 

do Executivo e a emenda apresentada na audiência pública estão 

aptos para serem apreciados pelo Plenário, devendo a oportunidade 

e conveniência ser analisado por cada Vereador. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 03 de setembro de 2021. 

                    

 

      Relator:   SAMUEL FARAH         
 
 
     

Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   MATEUS SIGNORINI 
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