
PARECER Nº 128/2019

OBJETO: PROJETO DE LEI Nº 99/2019 - CONCEDE
REAJUSTE  SALARIAL  AOS  SERVIDORES
PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO DE ITAPOÁ.

Ao serem incumbidos  de  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº  99/2019,  oriundo do
Poder Legislativo que Concede reajuste salarial aos servidores públicos do Poder
Legislativo  de Itapoá,  o qual deu entrada na Casa e foi distribuído para análise das
Comissões  Permanentes  no  dia  09  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 contábil e do parecer jurídico nº 351 ambos do Poder Legislativo e 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  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  uma
vez que o Projeto de Lei nº 80/2019, oriundo do Executivo,
prevê  o  reajuste  somente  aos  servidores  daquele  Poder.
Sendo assim, a Mesa Diretora, após análise junto ao Setor
Contábil e, atendendo à reivindicação dos servidores deste
Poder, vem, através do presente Projeto de Lei, solicitar a
autorização  dos  demais  Pares  para  conceder  o  mesmo
percentual  de  reajuste  salarial  aos  servidores  do  Poder
Legislativo” 

Manifestou-se a contadora do Poder Legislativo:

“…  Nos  termos  do  inciso  II,  do  art.  16  da  Lei  Complementar
Nº101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal,  referindo-se ao impacto
orçamentário-financeiro, as despesas decorrentes do Projeto de Lei Nº
99/2019, que Concede reajuste salarial aos servidores públicos do Poder
Legislativo de Itapoá, , encontram adequação orçamentária e financeira
em compatibilidade com a Lei Municipal Nº 703/2017-PPA 2018/2021,
Lei  Nº 803/2018 –LDO 2019, Lei Nº 832/2018 – LOA 2019, Lei nº
901/2019  –  LDO  2020,  e  suas  alterações.  A origem  dos  recursos,
conforme estabelece §1º, do art.17, da LC nº101/200, está prevista no
orçamento  do  Poder  Legislativo  nas  dotações  3.3.1.90  –  Aplicação
Direta e .3.3.1.91 – INTRA-ORÇAMENTÁRIA.
…. 1. O valor do reajuste no ano de 2019 será de 1,00%, aplicado no
mês de dezembro , no ano de 2020 será 2,00%, sendo 1,00% aplicado no
mês  de  fevereiro  e  1,00%  aplicado  no  mês  de  março,  conforme
determina o PL nº 99/2019.
2. A estimativa de cálculo estão estimados a revisão geral para o ano
2020, em 5,50%, conforme Resolução 4.582/2017, do Banco Central do
Brasil,  em  que  a  meta  inflacionária  para  2020  será  de  4,00%,  com
intervalo de tolerância de mais 1,50%. Para 2021 a estimativa da revisão
geral  foi  apurada  em  5,25%,  conforme  Resolução  Nº4.671/2018,  do
Banco Central  do Brasil, em que a meta inflacionária será de 3,75%,
com intervalo de tolerância de mais 1,50% . Aplicou-se o índice mais os
intervalos de tolerância para cumprir ao que rege os Princípios Básicos
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Contábeis,  no que tange a prudência,  em que determina a adoção do
menor valor  para os componentes  do ATIVO e do maior  para os do
PASSIVO. Sendo a revisão geral adotada no mês de maio de cada ano.
3. Considerando que o limite de gastos com pessoal é de 70% do valor
total do repasse do duodécimo, conforme determinado pelo inciso I, do
art. 29-A, da CRFB. O valor previsto com o reajuste para o ano de 2019,
calculando junto o valor referente ao Projeto de Resolução Nº 01/2019,
impactará  no orçamento  vigente de R$ 3.382.000,00 o percentual  de
61,84%, em 2020 impactará no orçamento previsto de R$ 3.553.467,40
om percentual  de 65,13% e no ano de 2021 impactará no orçamento
previsto de R$ 3.657.971,20 o percentual de 67,68 5, atendendo assim o
limite  legal.  Sendo que  o  valor  previsto  contempla  salários,  férias  a
vencer, anuênios a incorporar, capacitações e décimo terceiro salário. 4.
Considerando  que  o  Poder  Legislativo  poderá  gastar  com  pessoal  o
percentual de 6% da RCL, conforme estabelecido na da alínea “a”, do
inciso  III,  art.  20  da  LRF.  O  valor  total  previsto  com  folha  de
pagamento, em relação ao reajuste para o ano de 2019, ficará em 2,09%
da RCL prevista de R$ 120.200.366,17, para o ano de 2020 ficará em
2,16% da RCL prevista de R$ 130.790.018,13 e para o ano de 2021
ficará  em  1,82%  da  RCL prevista  de  R$  141.266.298,91,  conforme
extraído  do  parecer  contábil  do  executivo  nº  204/2019,  estando  em
conformidade com o limite legal.
Observando que a previsão contempla, além dos gastos com salários e
subsídios, o gasto patronal de previdência.”

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

“Em análise do Parecer Contábil do Poder Legislativo, o Projeto respeita
os  limites  e  disposições  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  –  Lei
Complementar nº 101/2000, e consta instruído com Parecer Favorável
da contadora da Câmara Sra. Michele Mayer. 
A Proposição,  após  leitura  e  análise  textual  da  matéria,  s.m.j.,  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. 50. É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das
leis que disponham sobre: 
[...]  II  - organização dos serviços administrativos da Câmara, criação,
transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação
da respectiva remuneração. 
[...] Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da
Câmara não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista.
(grifo nosso) 
Por fim, importante atestar  que o reajuste é  exclusivo aos servidores
municipais do Poder Legislativo de Itapoá, 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 dos
Vereadores  de  Itapoá,  pois  estes  não  possuem autorização  legal  para
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propor  aumento  do  subsídio numa mesma legislatura,  sendo possível
apenas propor  aumento para a  próxima legislatura,  e  nos limites  das
demais normas jurídicas municipais e federal,  o que não é o caso da
presente Proposição. Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de
Lei Ordinário nº 99/2019 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  99/2019,  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 99/2019.

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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