
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE 

Projeto de Lei nº 02/2022 – EXECUTIVO - SUBSTITUTIVO 

 

 

 

 

 

 A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte, 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 12/01/2022, com pedido de urgência e sessão extraordinária e encaminhado para 

parecer. 

 A justificativa do projeto está estampada na mensagem assinada pelo Prefeito 

Municipal. 

 O objetivo da propositura é a ratificação, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 e 

seu Decreto Federal regulamentador nº 6.017/2007, do Protocolo de Intenções firmado entre o 

Município de Jardinópolis e o Consórcio Intermunicipal Culturando, visando adquirir gestão 

de serviços públicos dos eventos, ações culturais, manifestações, atividades e festividades local, 

estadual e nacional no município de Jardinópolis.  

 Conforme dispõe o artigo 5º da Lei Federal nº 11.107/2005, o contrato de consórcio 

público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções. 

 O protocolo de intenções, após sua ratificação, converte-se em contrato de Consórcio 

público, com personalidade jurídica de direito público (art. 6º da Lei Federal nº 11.107/2005).  

 O artigo 3º do projeto ainda autoriza a abertura de dotação orçamentária própria para 

fins de cumprimento do art. 8º da Lei Federal 11.107/2005. 

 Com a ratificação do protocolo de intensões, passando o município a integrar o 

consórcio, o Poder Executivo poderá firmar o contrato de rateio para o exercício 2022, cujo o 

valor é de R$ 66.570,00 – conforme anexo enviado pelo executivo, a ser repassado ao consórcio 

em 12 parcelas mensais no valor de R$ 5.547,50 iguais e sucessivas. Dispõe o artigo 8º da Lei 
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Federal nº 11.107/2005, que os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio 

público mediante contrato de rateio. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 02/2022 – Substitutivo, 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, 19 de Janeiro de 2022. 

 

 
(Assinatura Eletrônica) 

Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL 
 
 

 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica)                           (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: LUIZ FERNANDO RIUL - XOTÔ             Membro:  CAIO EDUARDO JARDM ANTONIO 
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Log

19 jan 2022, 12:01:47 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 43d384d8-77b7-4ecb-9f2f-

763a6413f810. Data limite para assinatura do documento: 18 de fevereiro de 2022 (12:00).

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

19 jan 2022, 12:01:50 Operador com email departamentojuridico@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.

19 jan 2022, 12:01:50 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

luizfernandoxoto@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 Luiz Fernando Riul e CPF 074.849.168-62.

19 jan 2022, 12:01:50 Operador com email departamentojuridico@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.

19 jan 2022, 12:06:35 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.197.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 21 de janeiro de 2022. Versão v1.8.0.

43d384d8-77b7-4ecb-9f2f-763a6413f810 Página 1 de 2 do Log



19 jan 2022, 14:54:53 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: email

luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 074.849.168-62. IP:

177.52.86.233. Componente de assinatura versão 1.198.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

21 jan 2022, 12:30:22 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

concluído para o documento número 43d384d8-77b7-4ecb-9f2f-763a6413f810.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 43d384d8-77b7-4ecb-9f2f-763a6413f810, com

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 21 de janeiro de 2022. Versão v1.8.0.
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