
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 037/2022 – EXECUTIVO  

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, 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 

02/05/2022 (segunda-feira), com pedido de urgência e sessão extraordinária e encaminhado 

para parecer. 

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

constitucionalidade.  

 A matéria no artigo 1º visa incluir na peça orçamentária, crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 7.346.000,00, para várias Secretarias e Fundos, todas voltadas para suplementação 

de dotações referente aos servidores e funcionários, para fins de despesas com pessoal, 

obrigações patronais e auxílio alimentação. 

 A cobertura de que trata o artigo 1º será por meio de recursos provenientes do excesso de 

arrecadação a verificar no presente exercício financeiro, envolvendo recursos próprios e recursos 

do FUNDEB e acompanha o projeto demonstrativo de excesso de arrecadação até o mês de 

março de 2022 e boletim diário da receita, do primeiro trimestre. 

 Tal suplementação se faz necessária para que o Chefe do Executivo possa conceder aos 

servidores e funcionários públicos do município a revisão geral anual dos vencimentos e salários 

do quadro da Prefeitura Municipal, que será de 11,73% (INPC/FGV), com base no inciso X do 

art. 37 da Constituição Federal. 
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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. 
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 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 037/2022, 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, 04 de maio de 2022. 

 

 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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vizudobanco@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 Edson Rogério Vizu e CPF 130.053.548-22.
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