
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

CONTROLE E PLANEJAMENTO – FOCP 

 

Projeto de Lei nº 111/2022 – 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, protocolado na Casa Legislativa 

no dia 26/10/2022, com pedido de urgência e sessão extraordinária 

e encaminhado para parecer. 

 

 A matéria visa autorizar o Executivo Municipal, com fundamento 

no art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4320/64, a incluir na 

peça orçamentária, Lei Municipal nº. 4793, de 18 de novembro de 

2021, crédito especial no valor de R$ 536.101,16, a saber: 
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 O projeto ainda altera os Anexos II e III do Plano Plurianual 

- Lei nº 4765, de 15 de setembro de 2021; e, Anexos V e VI da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO  – Lei nº 4747, de 07 de julho 

de 2021 e suas posteriores alterações. 

 

 A justificativa   para abertura de crédito será utilizada 

para cobrir despesas com material de consumo - Atividade 2.022 – 

Distribuição da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal da 

Educação.  

 

 O referido recurso sofreu alteração de planejamento, uma vez 

que este não pode ser usado com a Agricultura Familiar devido parte 

dos itens do processo licitatório ter caracterizado como deserto, 

pela falta de proponentes no certame. 
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 O crédito será coberto através do recurso proveniente do saldo 

financeiro disponível do exercício de 2021, referente à Conta 

Bancária nº 105.495-3, agência 2211-X, Banco do Brasil S/A, 

referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, oriundos do 

Governo Federal. 

 

 Acompanha o projeto ofício da Secretaria da Educação, 

conciliação bancária, razão analítico (conciliação bancária), 

extrato bancário, cancelamento de restos a pagar e ata do conselho 

de alimentação. 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 111/2022, 

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, 03 de novembro de 2022. 

 

 

    (ASSINATURAS ELETRÔNICAS) 

   

        Relator:   SAMUEL FARAH 

 
 
 
     
Presidente: DALVA SIQUEIRA            Membro:   MATEUS SIGNORINI 
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Log

03 nov 2022, 07:42:56 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 08771a9c-9278-4493-870c-

03ffd01105c6. Data limite para assinatura do documento: 03 de dezembro de 2022 (07:41).

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

03 nov 2022, 07:42:59 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

samuelfarah@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Samuel Farah e CPF 267.343.528-03.

03 nov 2022, 07:42:59 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

03 nov 2022, 07:42:59 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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.

03 nov 2022, 08:21:58 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 288.926.578-10. IP:

186.210.138.250. Componente de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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10 nov 2022, 09:18:57 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura

concluído para o documento número 08771a9c-9278-4493-870c-03ffd01105c6.
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envie este arquivo em PDF.
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Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 08771a9c-9278-4493-870c-03ffd01105c6, com os efeitos

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