
PARECER Nº 127/2019

OBJETO: PROJETO DE LEI Nº 80/2019 - CONCEDE
REAJUSTE  SALARIAL  AOS  SERVIDORES
PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DE ITAPOÁ.

Ao serem incumbidos de analisar  o  Projeto de Lei  nº.  80/2019,  oriundo do
Poder Executivo que Concede reajuste salarial aos servidores públicos do Poder
Executivo  de  Itapoá,  o qual  deu entrada na Casa e foi distribuído para análise das
Comissões  Permanentes  no  dia  02  de  setembro  do  corrente  ano.  Os  membros  das
Comissões Permanentes reuniram-se conjuntamente no dia 17 de setembro de 2019, sob a
presidência da Vereadora Janayna, e, após a leitura do referido Projeto de Lei Ordinária,
do parecer jurídico e do parecer contábil nº214 ambos do Poder Executivo e  do parecer
jurídico nº 349 do Poder Legislativo, sendo todos favoráveis, passou-se as discussões e
votações para emissão do parecer das comissões permanentes.

Observa-se explícito na exposição de motivos que o projeto:

“... tem por objetivo conceder reajuste salarial de 3% aos servidores
públicos  da  Prefeitura  de  Itapoá,  a  título de  reposição  das  perdas
salariais  históricas  da  categoria,  como  forma  de  atender  as
solicitações  dos  servidores  de  diversos  setores  da  prefeitura,
assegurado  pelos  artigos  141 e  142 da  LOM, e  de  acordo  com o
Protocolo  nº  3813/2019,  de  05/04/2019,  subscrito  por  todos  os
interessados,  de  forma  pessoal  e  independente,  e  após  aprovação
em reunião entre estes e o Chefe do Poder Executivo.
...  este  reajuste  será  possível  graças  ao  esforço  que  o  Poder
Executivo  está  fazendo  em  melhorar  as  contas  da  Prefeitura,
dividindo,  portanto,  o  resultado  deste  bom  trabalho  com  aqueles
que fazem o dia a dia do serviço público.” 

Manifestou-se o contador do Poder Executivo:

“… que o impacto causado pelo aumento da despesa … não ultrapassará
os índices previstos nos incisos I, II e III do artigo 20 da lei 101/2000,
nos últimos 12 meses conforme tabela abaixo:

Previsão Folha mês de novembro 2019 sem os cargos comissionados R$ 3.984.319,90

REAJUSTE DE 1,0% MÊS DEZEMBRO 2019 R$ 39.843,20

Previsão média 13° do salário em 2019, com reajuste total de 1% R$ 3.320,27

Previsão despesa com reajuste de 1% R$ 43.163,47

Previsão folha de acordo com o Parecer contábil n° 204/2019 R$ 56.086.412,04

Previsão total para o exercício de 2019 R$ 56.129.575,51 

Receita Corrente Líquida até junho de 2019 R$ 120.200.366,17

Previsão do percentual de gasto com pessoal 2019 46,70%

… índice  inflacionário  mais  crescimento  vegetativo  da  folha  para  os
exercícios financeiros de 2020 e 2021, de 7% a.a.;
… Receita  Corrente Líquida (RCL),  no valor  de R$ 120.200.366,17,
apurada  até  o  3°  Bimestre  2019,  Relatório  Resumido  de  Execução
Orçamentária;
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… tabela de estimativa de gastos com folha de pagamento, e a evolução
da R.C.L. para o exercício de 2019, e os dois subsequentes; 
…crescimento médio da Receita Corrente Líquida (RCL), de 10,75%,
aa;

Descrição 2019 2020 2021

Previsão Receita Corrente Liquida (10,75% média a.a) 120.200.366,17 130.790.018,43 141.266.298,91

Previsão com reajuste de 3% parcelados (1%) R$ 43.163,47 (2%) R$ 1.011.905,20

Previsão Despesa com Pessoal 56.129.575,51  61.024.366,08  65.296.071,71

Previsão percentual com folha 46,70%  46,66%  46,22%

… que para  execução  e  aumento  da  despesa  de  pessoal  deverão  ser
respeitados os limites dos artigos 20, 22 da LRF;
… que a previsão da folha para o exercício de 2019, ficará em 46,70%,
da previsão da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2019, no
valor R$ 120.200.366,17, dentro dos limites legais, parágrafo único do
art. 22 da LRF – 51,30% e do incisos I,II e III, art. 20 da LRF- 54%, no
corrente exercício.
… que os recursos para suprir as despesas com folha de pagamento para
o execício de 2019, deverão ser suplementados nas dotações 33190”.

Fundamenta-se  a  sua  legalidade  e  constitucionalidade,  destacando-se  as
manifestações exaradas pelo assessor jurídico do Poder Legislativo, conforme citados em
seu parecer:

“Conforme análise do Parecer Contábil do Poder Executivo, o Projeto
respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei
Complementar nº 101/2000, e consta instruído com Parecer Favorável
do contador João Garcia de Souza.
A Proposição em análise não conflita com a competência privativa da
União  Federal  (artigo  22  da  CF/88)  e  também  não  conflita  com  a
competência  concorrente  entre  a  União  Federal,  Estados  e  Distrito
Federal (Art. 24, da CF/88).
Em relação às demais disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá
(LOM), destaca-se as seguintes disposições:
Art. 13. Compete ao Município:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
[…] VII  -  dispor sobre a organização,  administração e execução dos
serviços municipais;
[…]
X - instituir o quadro, o plano de carreira e o regime dos servidores
públicos, que poderão ser investidos em cargos e empregos públicos;
Art. 49. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham
sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos
públicos  na  administração  direta  e  autárquica,  ou  aumento  de  sua
remuneração;
[…] Parágrafo único. Não será admitido aumento da despesa prevista
nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o
disposto no inciso IV, primeira parte. (grifo nosso)
Oportuno  destacar  que  compete  ao  Poder  Legislativo  -  Câmara
Municipal  de  Itapoá,  a  decisão  de  propor  o  respectivo  reajuste  na
remuneração de seus respectivos servidores  municipais,  e  que deverá
contar com análise contábil da Casa, para atestar a criação e expansão
das  despesas,  em  respeito  aos  limites  estabelecidos  pela  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  nº  101/2000),  e  com
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Projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo. A presente Proposição
trata exclusivamente dos servidores do Poder Executivo Municipal.
Também é importante atestar que o reajuste é exclusivo aos servidores
municipais, e que não há previsão legal para aumento do subsídio dos
agentes políticos, conforme já consta na respectiva Proposição. Assim,
tal  reajuste  não  alcançará  o  subsídio  do  Prefeito,  Vice-Prefeito,
Secretários  Municipais  e  Vereadores  de  Itapoá.  Assim,  após  análise,
destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº  80/2019 não  apresenta
ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado
conforme os ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapoá”

Desta  forma,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanadas  as
dúvidas,  em  deliberação  do  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº  80/2019,  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,  manifestam-se  com
PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de Lei Ordinária nº 80/2019.

É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 17 de setembro 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] 

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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