
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei nº 49/2021 – 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 14/06/21, com pedido de urgência e 

sessão extraordinária e encaminhado para parecer.  

 A necessidade está estampada na mensagem do projeto, observado que toda a 

movimentação na peça orçamentária é para pessoal civil e obrigação patronal, sendo que o 

artigo 1º inclui no orçamento a importância R$ 1.332.000,00, para várias Secretarias, o Fundo 

Municipal da Saúde e a Adminsitração Distrital de Jurucê. 

 

 O crédito acima será coberto por parte do superávit financeiro apurado no exercício de 

2020, conforme planilha que acompanhou o projeto de lei nº 025/21, aprovado nesta Casa de 

Leis, que aponta um total de R$ 15.410.898,69, com saldo atual de R$ 6.395.836,84. 

 

 O projeto suplementa R$ 240.000,00 para o FUNDEB, com anulação parcial do próprio 

Fundo Municipal.  

 

 A matéria visa dotações de pessoal civil (fixa e variável) e obrigações patronais. 

Contudo, no tocante as “outras despesas variáveis – pessoal civil” grande parte da previsão 

atribuída à  dotação será para pagar horas extras em todas as Secretarias e Fundo, com excessão 

da Administração Distrital de Jurucê, mencionadas no artigo 1º do projeto. 

 

 Assim, diante dos vários apontamos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, referene as contas do Executivo Munciipal, a comissão deixa consignado que sem 

prejuízo do presente parecer, estará formulando requerimento solicitando maiores 

esclarecimentos no tocante aos gastos com pagamento de horas extras.  

 

 O Chefe do Executivo editou o Decreto Municipal nº 6458, de 30 de junho de 2021, 

conforme texto abaixo, para ajustar e elaborar a folha de pagamento dos funcionários e 

servidores dos órgãos constantes do decreto, tão somente do mês de junho do corrente exercício 

financeiro. 
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 Contudo, foi esclarecido que apesar da movimentação na peça orçamentária por meio 

de decreto, há necessidade de ser mantido os valores constantes do proejto de lei em questão, 

para que haja previsão orçamentária até o final do exercício financeiro de 2021, das referidas 

dotações. 
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 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 49/2021, 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, 1º de julho de 2021. 

 

 

   
                         (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)          
 
     
 

 

(Assinatura Eletrônica)       (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   CAIO JARDIM 
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