
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE - SASMA 

Projeto de Lei nº 042/2022 – EXECUTIVO  

 

 

 

 A Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, 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 30/05/2022 (segunda-feira), com pedido de 

urgência e sessão extraordinária e encaminhado para parecer. 

 Os Pares da Casa Legislativa foram cientificados da matéria na sessão ordinária 

realizada no dia 06 de junho de 2022; foi realizada audiência pública no dia 09 de 

junho de 2022, com a participação de servidores do Executivo Municipal para maiores 

esclarecimentos, sendo que as sugestões foram encaminhadas ao Executivo, que por 

meio do ofício nº 304/22, o Sr. Prefeito Municipal respondeu que seja mantido 

inalterado os projetos, no momento, a saber: 

 

 Primeiramente lembramos que o projeto em questão foi elaborado em 

conformidade com o projeto de lei nº 41/22, de autoria do Executivo, que altera o PPA 

– 2022-2025, no qual indica elevação da receita e ajusta os anexos de acordo com a 



 
 

nova realidade orçamentária/financeira, em tramite nesta Casa de Leis, para 

discussão e votação, do qual destacamos o seguinte:  

 

 

  

 No tocante ao projeto em questão a necessidade está estampada na mensagem 

que acompanha a matéria do qual constatamos que foi elaborado com a Lei nº 

4320/64, Lei Orgânica do Município, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas 

pertinentes e estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o 

exercício de 2023, bem como, orientações à elaboração do Orçamento-Programa do 

Município, para o exercício de 2023.  

 Para a elaboração do Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, está 

observada as orientações do Manual Demonstrativos Fiscais, da Secretaria do Tesouro 



 
 

Nacional do Ministério da Fazenda e aprovado através da Portaria nº 637 e suas 

alterações. 

 As emendas decorrentes da técnica legislativa e normatização pertinentes já 

foram apresentadas pela Comissão Permanente de Justiça e Redação. 

Os demonstrativos para a LDO 2023 foram elaborados de forma consolidada, 

isto é, com a somatória das receitas e despesas dos orçamentos da administração 

direta e dos fundos especiais. 

 As diretrizes contemplam os Poderes Executivo e Legislativo do município e no 

Capítulo II, apresenta o Anexo das metas de resultados fiscais, desdobrados nos 

demonstrativos: 

 

 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 042/2022, 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, 30 de junho de 2022. 

 

 

                                (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL              
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