
                  PARECER N° 05, DE 21 DE MARÇO DE 2022 
 

DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, SOBRE O 
PROJETO DE LEI N° 005, DE 02 DE MARÇO DE 2022. 

                   De autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que: 
 
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos aos trabalhadores do 

Município, visando o incremento e geração de renda e dá outras providências. 
 

Em análise à matéria em tela, verifica-se que quanto à iniciativa tal 
propositura preenche os requisitos legais, visto que está ancorado ao Art.8º, inciso IX do 
Regimento Interno, tendo em vista que compete ao Município legislar sobre assuntos locais 
que disponham sobre conceder e permitir os serviços de transporte coletivo, e no que visa o 
Art.71, inciso I, em cumprimento no que estabelece a Constituição Federal e a Constituição 
Estadual, o Município zelará pelo princípio da valorização econômica e social do trabalho e 
do trabalhador, associada a uma política de expansão das oportunidades de emprego e de 
humanização do processo social de produção, com a defesa dos interesses do povo. 

Examinando o projeto, consideramos no que nos compete examinar, não haver 
óbices à aprovação da referida proposição tendo em vista já estar previsto na Lei nº 854/21 que institui o 
Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022-2025 e na Lei n.º 860/21 Do Orçamento do Município-
LOA: 

Órgão 11.00- Assistência Social, Trabalho e Habitação 

Unidade: 11.02- Fundo Municipal Assistência Social 

Proj/Ativ.: 0.007 Programa de Incentivo ao Trabalho 

128 28.845.6  3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.1083.0000.04.00.00-CONTRIBUIÇÕES 

Sendo assim, a comissão verificou que, o projeto, ora apresentado, está em 
consonância com as regras que regem a legalidade e economicidade, apresentando legalidade 
dentro dos conceitos da Contabilidade Tributária e está dentro da realidade financeira do 
Município. Ante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela emissão do Parecer 
favorável ao Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 005/2022. 

Este é o parecer. 



Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá. 
21 de Março de 2022. 

 

__________________________________________ 
Neiva Emiliana da Veiga dos Reis– Relatora 

 
____________________________________________ 

Edelvan Cossetim da Silva – Presidente em exercício- De acordo com a Relatora 
 
 

________________________________________________________ 
Daniel Bertoldo Streit- Secretário- De acordo com a Relatora. 

 

 

 

 


