
Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

PARECER JURÍDICO
DATA: 29 de junho de 2018.
ASSUNTO: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS n° 40/2018

Trata-se de pedido de análise e parecer, oriundo da Chefia de Gabinete, ao Projeto de Lei
n°40/2018,  que  concede  reajuste  das  remunerações  dos  servidores  públicos  do  município  de
Itapoá/SC.

A competência para dar início ao processo legislativo é do Prefeito Municipal, observada a
regra prevista no artigo 49, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.

A espécie normativa é adequada, razão pela qual, atende ao critério hierárquico das normas,
ora estabelecido pela Constituição Federal de 1988.

Em verificação da Lei Complementar Federal n° 95/1998, em especial, os artigos 11 e 12 de
seu  texto,  é  possível  denotar  que  o  projeto  de  lei  deve  atender  aos  requisitos  destes  artigos,
apresentando “...clareza, precisão e ordem lógica...”.

Por não tratar-se de revisão geral anual, e sim de aumento real na percepção de salário pelos
servidores municipais, deve se atender ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser
encaminhada a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no presente exercício, bem como nos
dois subsequentes, de forma a demonstrar aos Legisladores Municipais e aos demais interessados, a
viabilidade orçamentária e financeira do presente projeto.

Juntamente com essa estimativa, deve o ordenador da despesa encaminhar declaração de
que a concessão do aumento salarial tem adequação orçamentária e financeira com o conjunto de
legislação orçamentária vigente (PPA, LDO e LOA). Feito isto, estará cumprido o art. 16 da LC
101/2000, do que se recomenda a edição de parecer contábil do projeto de lei em análise.

Também, caso estejam incluídos os servidores inativos do município,  deve-se juntar  no
processo legislativo, parecer contábil específico do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Itapoá-IPESI.

Há  de  se  rememorar  que  o  administrador  público,  sendo  responsável  pelo  equilíbrio
financeiro das  contas  públicas,  não está obrigado a adotar um índice oficial  específico para  os
reajustes, posto que o mesmo já tendo efetuado a revisão anual  geral,  é facultado ao Chefe do
Executivo, a concessão de aumento para os servidores municipais. 

Ante as considerações acima, supridos os apontamentos, opino pelo encaminhamento do projeto à
Câmara Municipal de Vereadores para análise e votação.

É o parecer s.m.j.
Itapoá, 29 de junho de 2018.

____________________________
 Marcele de Almeida Rodrigues

 Procuradora do Município

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, parágrafo 3o e parágrafo 4o da  Lei Orgânica de Itapoá, Resolução n.
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).
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