
PARECER Nº. 54/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  Nº  57/2019  – FIXA O ÍNDICE DE REVISÃO
GERAL  ANUAL  DAS  REMUNERAÇÕES  DE  TODOS  OS  SERVIDORES
PÚBLICOS E AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o  Projeto de Lei nº. 57/2019, que  fixa o índice de
revisão geral anual das remunerações de todos os servidores públicos e agentes políticos
do município de Itapoá/SC e dá outras providências, o qual deu entrada na Casa no dia 10
de junho do corrente ano e encaminhado para análise das Comissões Permanentes, em
conformidade com o art. 51 da Lei Orgânica Municipal, as Comissões Permanentes se
reuniram no dia 11 de junho, sob a presidência da Vereadora Janayna, a qual solicitou à
Servidora  Maria Inês Vargem Yalçinkaya que realizasse a leitura do Projeto de Lei nº
57/2019 e de seus anexos. Após a leitura, a Presidente colocou em discussão o Projeto, o
qual consta em anexo para apreciação o Parecer Contábil do Poder Executivo e Parecer
Jurídico do Poder Executivo, ambos com pareceres favoráveis. Já no Parecer Jurídico do
Poder  Legislativo  houve  um  apontamento,  onde  sugeriu-se  que  os  membros  das
Comissões analisassem a Resolução nº. 07/2014, a qual determina que a revisão geral da
remuneração dos Servidores Públicos do Poder Legislativo será realizada por iniciativa do
Chefe do Poder Legislativo, sempre na mesma data, sem distinção de índice, conforme
Lei Municipal específica e com observância do art. 222, da LC nº 44/2014. Acatando o
Parecer Jurídico do Poder Legislativo, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e da Comissão de Orçamento e Finanças apresentaram uma proposta de
emenda durante os debates do Projeto de Lei nº 57/2019. A presente emenda tem por
objetivo  a  adequação textual  na  ementa  e  no  artigo  1º  do  referido  projeto,  acatando,
assim, o disposto no Parecer Jurídico do Poder Legislativo, conforme segue:

2.4 – Proposição de iniciativa da Mesa Diretora para a
revisão geral anual aos agentes políticos e servidores do
Poder Legislativo.
Atesta-se  a  existência  de  disposição  legal  aprovada  pelo
plenário,  conforme  o  rito  legislativo  estabelecido  no
Regimento Interno da Casa, a partir da análise da Resolução
Legislativa nº 12/2019, que alterou a Parágrafo 1º, do Art.
18, da Resolução Legislativa nº 07/2014, conforme segue:

Art. 18. [...] 
§ 1º A revisão geral da remuneração dos Servidores Públicos
do  Poder  Legislativo  será  realizada  juntamente  com  os
demais  servidores  públicos  do  Município,  por  Lei  de
iniciativa do Poder Executivo, sempre na mesma data, sem
distinção de índice, conforme lei municipal específica. 
§ 1º A revisão geral da remuneração dos Servidores Públicos
do Poder Legislativo será realizada por iniciativa do Chefe
do Poder Legislativo, sempre na mesma data, sem distinção
de  índice,  conforme  Lei  Municipal  específica  e  com
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observância do Art. 222, da LC nº 44/2014. Alteração feita
pelo Art. 5º. - Resolução nº 12 de 22 de Fevereiro de 2019.

2.4.1 Emenda Legislativa para alterar a redação do Art.
1º, do Projeto de Lei nº 57/2019.
Para resguardar o princípio da legalidade, recomenda-se a
proposição  de  uma  emenda  legislativa,  para  alterar  a
redação do Art. 1º, do Projeto de Lei nº 57/2019, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art.  1º  A  revisão  geral  anual  das  remunerações  dos
servidores  públicos  municipais  e  agentes  políticos  da
administração direta,  será concedida através do percentual
acumulado entre maio de 2018 e abril de 2019, do Índice
Nacional de Preços aos Consumidores – INPC, fixado em
5,07% (cinco inteiros e sete centésimos por cento). 

Nova redação 
Art.  1º  A  revisão  geral  anual  das  remunerações  dos
servidores  públicos  municipais  e  o  subsídio  dos  agentes
políticos da administração direta do Poder Executivo, será
concedida através do percentual acumulado entre maio de
2018  e  abril  de  2019,  do  Índice  Nacional  de  Preços  aos
Consumidores – INPC, fixado em 5,07% (cinco inteiros e
sete centésimos por cento). 

Assim, após apresentada a Emenda Legislativa nº 22/2019 e aprovada pelos membros das
Comissões  Permanentes,  e analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição,  a  Presidente
coloca em deliberação o Projeto de Lei nº 57/2019, que tem por objetivo a autorização
legislativa para conceder a revisão anual das remunerações dos servidores públicos e o
subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo do Município de Itapoá, conforme o
Índice Nacional de Preços aos Consumidores – INPC, fixado em 5,07% (cinco inteiros e
sete  centésimos  por  cento).  Os membros  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e
Redação Final, os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, os membros
da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças  e  os  membros  da  Comissão  de  Educação,
Saúde e Assistência, são de parecer favorável ao Projeto de Lei nº 57/2019, com a
Emenda Legislativa nº 22/2019 inclusa.
É O PARECER
                                                                                               Plenário, 11 de junho de 2019.
                      

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                                                                                                                   
 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia        André Vinicius Araujo
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                      

         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                 Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente] 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                             

                      
  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                         
                                                                
Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Para  consultar  a  autenticidade  e  integridade  do  documento,  pode-se  consultar  o  site
http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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