
 

 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

CONTROLE E PLANEJAMENTO – FOCP 

Projeto de Lei Complementar nº 02/2021 – 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 do 

Regimento Interno, para apreciar o projeto acima mencionado de autoria do Chefe do 

Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 11/08/2021, com pedido urgência e 

sessão extraordinária encaminhado para parecer. 

   

 A necessidade está estampada na mensagem e o  projeto visa dar nova redação 

no artigo 14 da Lei Complementar nº 02 de julho de 2004, a saber: 

 

 

 Como se vê acima, o município estará adotando o IPCA-IBGE, como indexador 

monetário, para todos os fins, a partir de 1º de janeiro de 2022. 

 Cumpre lembrar que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido 

mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi criado com o 

objetivo de oferecer a variação dos preços no comércio para o público final. 
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 O IPCA é considerado o índice oficial de inflação do país e o período de coleta do 

IPCA, para fins de cálculo, vai do dia 1º ao dia 30 ou 31, dependendo do mês. 

 A pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, 

domicílios (para verificar valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos. 

 Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento 

à vista e são considerados nove grupos de produtos e serviços: alimentação e bebidas; 

artigos de residência; comunicação; despesas pessoais; educação; habitação; saúde e 

cuidados pessoais; transportes e vestuário. Eles são subdivididos em outros itens. Ao 

todo, são consideradas as variações de preços de 465 subitens. 

 O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários 

mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes em várias regiões metropolitanas entre 

elas do Estado de São Paulo. 

 É utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação do país e o 

governo federal usa o IPCA como o índice oficial de inflação do Brasil, portanto, ele serve 

de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros. 

 O projeto trata ainda de desconto de 5% para pagamento único do IPTU e taxa 

de remoção de lixo, facultado o parcelamento, sem desconto, conforme artigo 3º. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei complementar nº 002/2021, do 

Executivo, está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e 

conveniência ser analisado por cada Vereador, observadas as emendas acima. 

 

  ESTE É O NOSSO PARECER. 

  Jardinópolis, 20 de agosto de 2021. 

 

                  

 

      Relator:   SAMUEL FARAH         

 

 

 

 
     

Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   MATEUS SIGNORINI 
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Samuel Farah
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Assinou

Log

20 ago 2021, 09:35:53 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número ee176b74-20ab-4797-9e38-

243eb0507724. Data limite para assinatura do documento: 19 de setembro de 2021 (09:34).

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

20 ago 2021, 09:35:55 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, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

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

20 ago 2021, 09:35:55 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, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

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

20 ago 2021, 09:35:55 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.

20 ago 2021, 09:59:22 Samuel Farah assinou. Pontos de autenticação: email

samuelfarah@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 267.343.528-03. IP:

186.210.17.105. Componente de assinatura versão 1.132.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

20 ago 2021, 10:18:24 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.84.59. Componente de assinatura versão 1.132.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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20 ago 2021, 11:24:22 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

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

179.104.102.75. Componente de assinatura versão 1.132.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

20 ago 2021, 11:24:22 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

ee176b74-20ab-4797-9e38-243eb0507724.

Hash do documento original (SHA256): 058027f242a0bf979b87057a6af318ea6ee3cda8ffab032265e3f8129d77fd48

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número ee176b74-20ab-4797-9e38-243eb0507724, com os efeitos

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