
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, 

ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, 

ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei  nº 35/2021 – EXECUTIVO  

 

 
 

 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 11/05/2021 e encaminhado para parecer. 

  A necessidade está estampada na mensagem do projeto e a matéria busca 

autorização legislativa para abertura de crédito especial no valor total de R$ 

88.197,66, para o Fundo Municipal da Saúde, sendo, conforme consta no artigo 1º, 

para equipamentos e material permanente (R$ 84.321,00), mas no caput  do artigo 

ficou constando o valor de R$ 88.197,66, quando o correto é: R$ 84.321,00, motivo 

pelo qual a Comissão de Justiça e Redação já apresentou uma emenda, visando 

sanar tal erro. 

 

 
 

 O crédito decorrente do artigo 1º será coberto por meio de excesso de 

arrecadação, referente recursos já recebidos de empresa privada (seguradora), 
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decorrente de pagamento de indenização do veículo da municipalidade Fiat cabine 

dupla, placa GHA2311, sendo favorecido o Fundo Municipal de Saúde, conforme 

documentação constantes do projeto.  

 Necessária uma emenda para corrigir um erro de informação, pois ficou 

constando no artigo 2º que o recurso recebido foi da Seguradora Leoni Seguros, 

quando na realidade o correto é da Porto Seguro Cia Seguros Gerais. 

 No artigo 3º a inclusão na peça orçamentária também é para o Fundo 

Municipal da Saúde (material permanente) a importância de R$ 3.876,66. 

 O crédito acima, 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 35/2021, do Executivo, 

está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência 

ser analisado por cada Vereador, observada a emenda acima. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 24 de maio de 2021. 

  

 

 

  
                         (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)              
 
 
 

 

(Assinatura Eletrônica)       (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   CAIO JARDIM 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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. 
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Assinaturas

Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Assinou

Rogério Lima Conga
Assinou

Caio Eduardo Jardim Antonio
Assinou

Log

27 mai 2021, 11:06:33 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número e8e2ee21-e7b4-45e9-8d2f-

eda704416ca4. Data limite para assinatura do documento: 26 de junho de 2021 (10:15).

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

27 mai 2021, 11:06:48 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

dalvasiqueira@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 Dalva Cristina Siqueira dos Santos e CPF 288.926.578-

10.

27 mai 2021, 11:07:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

bellocerimonial@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 Rogério Lima Conga e CPF 261.638.828-65.

27 mai 2021, 11:07:13 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

caiojardim@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 Caio Eduardo Jardim Antonio e CPF 383.110.828-55.

27 mai 2021, 11:07:30 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 26 de junho de 2021 (10:15).

27 mai 2021, 11:29:19 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 288.926.578-10. IP:

179.104.125.208. Componente de assinatura versão 1.112.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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28 mai 2021, 08:36:43 Caio Eduardo Jardim Antonio assinou. Pontos de autenticação: email

caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 383.110.828-55. IP:

187.45.155.249. Componente de assinatura versão 1.112.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 mai 2021, 09:18:37 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 261.638.828-65. IP:

45.177.77.22. Componente de assinatura versão 1.112.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 mai 2021, 09:18:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

e8e2ee21-e7b4-45e9-8d2f-eda704416ca4.

Hash do documento original (SHA256): 1dedb7443d7d765e8ed881b31a8ff2757d2d28bb835dea020daf4c33777a0701

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e8e2ee21-e7b4-45e9-8d2f-eda704416ca4, com os efeitos

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