
                  PARECER N° 10, DE 27 DE JUNHO DE 2022 

 

DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, SOBRE O 

PROJETO DE LEI N° 004, DE 02 DE MARÇO DE 2022. 

                   De autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que: 

 

Altera a Lei Municipal n.º 067/94, criando os cargos públicos 

de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias 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.34, da 

Constituição Federal, inciso IV, que diz que é de competência do Prefeito propor à 

Câmara a criação e a extinção de cargos, funções ou empregos públicos. 

A Emenda Constitucional n.º 120 de 05 de maio de 2022, estabelece que 

os vencimentos dos agentes sejam pagos pela União e que os valores para esse 

pagamento sejam consignados no Orçamento com dotação própria e específica. 

Conforme a Emenda, os recursos financeiros repassados pela União aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra 

vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não 

serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. 

 

Dito isto, e considerando a Declaração do Ordenador de Despesa e o 

Impacto Orçamentário apresentados, o projeto está em consonância com a legalidade, 

visto que, o gasto com pessoal não comprometerá o cumprimento dos limites permitidos, 

previstos na LC n. º101/2000, de 04 de maio de 2000. 

Sendo assim, a comissão verificou que, o projeto, ora apresentado, está em 

conformidade 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 004/2022. 

Este é o parecer. 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá 

                                                                                    27 de junho de 2022. 
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