
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE - SASMA 

Projeto de Lei nº 067/2022 – 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 19/07/2022, com 

pedido de urgência especial e sessão extraordinária e encaminhado 

para parecer. 

 

 O objetivo do projeto, contido nos artigos 1º e 2º, é a extinção do nível 

salarial L.1 – com vencimentos de 1.550,00 - criado através da Lei Municipal 

n.º 4629/19, constante do Anexo I da Lei n.º 1702/93, com suas posteriores 

alterações, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate às Endemias, e a criação de um novo nível – N.1.1, também no 

Anexo I da Lei n.º 1702/93, no qual os referidos cargos serão enquadrados, com 

vencimentos de R$ 2.605,81 em obediência à Emenda Constitucional n.º 120, 

de 05 de maio de 2022. Visa ainda, através do artigo 3º, a alteração da 

classificação dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 

Combate às Endemias, passando-os para o nível salarial N.1.1, constante do 

Anexo I da Lei Municipal n.º 1702/93 com suas alterações. 

 
 O Poder Executivo assim se manifestou quanto à necessidade da 
aprovação da matéria: 
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 Consta do anexo - relatório de análise do impacto 

orçamentário/financeiro - elaborado pela equipe técnica do Departamento de 

Orçamento da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, que o percentual de gasto 

com pessoal da municipalidade está abaixo do limite estabelecido pela LRF, ou 

seja, alteração não afetará o cumprimento das metas ficais. 
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 E por fim consta que as despesas com a execução correrão por conta de 

dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 067/2022, 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, 21 de julho de 2022. 
 

                                (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL              
 
 

 

 

(Assinatura Eletrônica)      (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                      Membro:   MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
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Assinaturas

Rogério Lima Conga

CPF: 261.638.828-65

Assinou em 22 jul 2022 às 12:32:53

Dalva Cristina Siqueira dos Santos

CPF: 288.926.578-10

Assinou em 25 jul 2022 às 09:35:02

Marli Pegoraro

CPF: 247.761.648-09

Assinou em 21 jul 2022 às 16:01:02

Log

21 jul 2022, 12:15:53 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 3077c863-35d7-477a-88ab-

4dc38a480b23. Data limite para assinatura do documento: 20 de agosto de 2022 (12:14).

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

21 jul 2022, 12:15:56 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.

21 jul 2022, 12:15:56 Operador com email departamentojuridico@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.

21 jul 2022, 12:15:56 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

marlipegoraro@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 Marli Pegoraro e CPF 247.761.648-09.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 25 de julho de 2022. Versão v1.13.0.

3077c863-35d7-477a-88ab-4dc38a480b23 Página 1 de 2 do Log



21 jul 2022, 16:01:02 Marli Pegoraro assinou. Pontos de autenticação: email

marlipegoraro@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 247.761.648-09. IP:

191.246.7.80. Componente de assinatura versão 1.313.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

22 jul 2022, 12:32:53 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

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

187.26.130.85. Componente de assinatura versão 1.313.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

25 jul 2022, 09:35:02 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

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

189.15.240.159. Componente de assinatura versão 1.314.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

25 jul 2022, 09:35:02 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

3077c863-35d7-477a-88ab-4dc38a480b23.

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 e deve ser considerado parte do documento nº 3077c863-35d7-477a-88ab-4dc38a480b23, com os

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