
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, 

ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E 

CULTURA 

Projeto de Lei  nº 25/2021 – 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 13/04/2021 (terça-feira) e encaminhado para parecer. 

  O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem que justificou a 

medida. 

 A matéria busca autorização legislativa para abertura de crédito especial no 

valor total de R$ 4.645.295,17, para várias Secretarias e Fundo Municipal da Saúde: 
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 Os créditos acima, serão cobertos 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, sendo que, com 

a presente matéria teremos ainda, um saldo de R$ 10.765.603,52.  

 

 Lembramos ainda, que no exercício de 2019 tivemos um saldo de superavit de 

R$ 18.666.883,90 – R$ 15.410,898,68 de 2020 = R$ 3.255.985,21 (-). 

 

 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. 

 

 Sem prejuízo das informações solicitadas constantes da ata do dia 07/05/21, as 

dúvidas referentes a matéria foram esclarecidas de forma verbal junto a Prefeitura, 

por parte de alguns membros da comissão. 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 25/2021, 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, 14 de maio de 2021. 

 

 

   
    (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)              
 
 

 

(Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   CAIO JARDIM 
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Assinou
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Log

14 mai 2021, 10:44:29 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 04d0eb69-c458-44ac-8c98-

b6a77cf3c382. Data limite para assinatura do documento: 13 de junho de 2021 (09:09).

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

14 mai 2021, 10:44:51 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.

14 mai 2021, 10:45:04 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.

14 mai 2021, 10:45:17 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.

14 mai 2021, 10:45:45 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: 13 de junho de 2021 (09:09).

14 mai 2021, 11:19:10 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.58.170.84. Componente de assinatura versão 1.109.5 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 mai 2021, 11:24:46 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

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

179.104.109.38. Componente de assinatura versão 1.109.5 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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14 mai 2021, 17:08:12 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 04d0eb69-c458-44ac-8c98-b6a77cf3c382.

Hash do documento original (SHA256): b17033b9e3176809e03ac3197f91e4ac8cd76e72630b3e73ee586a1571a09576

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 04d0eb69-c458-44ac-8c98-b6a77cf3c382, com os efeitos

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