
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, 

ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, 

ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei  nº 44/2021 – 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 27/05/2021, com pedido de urgência e sessão extraordinária 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$ 

655.000,00, para a Secretaria Municipal da Educação, vejamos: 

 

 
 

 O projeto visa manutenção e reparos nas creches e pré-escolas, conforme 

planilha que acompanha, e destacamos: 
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 Para fazer frente as despesas acima apontadas, foi o excesso de arrecadação a 

verificar no presente exercício financeiro, nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da 

Lei 4.320/64. 

 A previsão de arrecadação das receitas sem vinculação para o exercício é de R$ 

94.728.000,00, desse montante o que estava previsto para ser arrecado no 1° 

quadrimestre (janeiro a abril de 2021) era de R$ 32.948.634,74. Após realização de 

análise contábil, observou-se que a arrecadação efetivada para essas receitas, nesse 

mesmo período foi de R$ 37.729.758,09, portanto, uma diferença, ou "excesso de 

arrecadação de R$ 4.781.123,35, conforme planilha demonstrativa de excesso de 

arrecadação, que acompanha a matéria. 

 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 44/2021, 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, 02 de junho de 2021. 

  

  
                         (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)              
 
 
 

 

(Assinatura Eletrônica)         (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   CAIO JARDIM 
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Log

02 jun 2021, 19:41:32 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 4fa26db1-0f89-467f-b43e-

d072634b4729. Data limite para assinatura do documento: 02 de julho de 2021 (19:18).

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

02 jun 2021, 19:42:04 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.

02 jun 2021, 19:42:15 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.

02 jun 2021, 19:42:25 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.

02 jun 2021, 19:42:32 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: 02 de julho de 2021 (19:18).

02 jun 2021, 20:17:57 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.58.164.100. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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02 jun 2021, 22:30:19 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

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

189.92.114.116. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

03 jun 2021, 13:01:55 Caio Eduardo Jardim Antonio assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.52.83.238. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

03 jun 2021, 13:01:55 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

4fa26db1-0f89-467f-b43e-d072634b4729.
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