
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

CONTROLE E PLANEJAMENTO – FOCP 
 

Projeto de Lei nº 131/2022 – 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 08/12/2022, com pedido de urgência e sessão extraordinária 

e encaminhado para parecer. 

 

 O projeto assim dispõe: 

 

  Na justificativa que acompanha o projeto o Chefe do 

Executivo manifestou no sentido como se a Casa Legislativa tivesse 

rejeitada a matéria o que não procede, vejamos os argumentos 

equivocados na mensagem. 
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 Na realidade a Casa aprovou o projeto de lei nº 12/22, que 

trata da questão do auxílio alimentação, que envolveu inclusive os 

Secretários Municipais, o que culminou com a lei nº 4814, de 16 

de fevereiro de 2022, cujos artigos 2º e 11 assim dispõe: 
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 Como se vê acima, os Secretários Municipais estavam 

contemplados com o auxílio alimentação. 

 

 Posteriormente o Chefe do Executivo Municipal, enviou o 

projeto de lei nº 16/22, dando nova redação nos artigos 2º e 11 

da Lei nº 4814/22, que culminou com a aprovação, sanção e 

promulgação (lei Municipal nº 4818, de 09 de março de 2022), 

vejamos o texto normativo: 

 

 

 É, portanto, de fácil constatação, que a exclusão dos 

Secretários Municipais no auxílio alimentação na lei municipal nº 

4814/22, ocorreu por iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, pois, 

só ele é competente para tal questão, dada a natureza da matéria.  

 

 O Tribunal de Contas já enfrentou a questão e aponta como 

verba indenizatória, e não remuneratória, conforme entendimento 

prolatado no TC-800142/627/10. Bem como, não se confundem as 
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atribuições de agentes políticos detentores de cargos eletivos 

(prefeito, vereador etc.) às de agentes políticos detentores de 

cargos comissionados (secretários etc.). E o auditor VALDENIR 

ANTONIO POLIZELI, vai mais longe quando afirma: Trilhar pela 

ilegalidade dos gastos equivaleria a negar este direito aos 

trabalhadores municipais. 

 

 Acompanha o projeto cópia do relatório de impacto financeiro, 

o que demonstra possibilidade.  

 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 131/2022, 

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, 12 de dezembro de 2022. 

 

 
(ASSINATURAS ELETRÔNICAS) 

          Relator:   SAMUEL FARAH 

 

     

Presidente: DALVA SIQUEIRA            Membro:   MATEUS SIGNORINI 
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13 dez 2022, 10:05:51 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 6d595d13-8145-4b15-af05-

e04045c7f9ae. Data limite para assinatura do documento: 12 de janeiro de 2023 (10:02).

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

13 dez 2022, 10:05:55 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, 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.

13 dez 2022, 10:05:55 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, via E-mail, com os pontos de
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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.
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https://app.clicksign.com.
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