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PARECER Nº

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO

Projeto de Lei Ordinária nº 005.00160.2013
Ementa:
 Concede reajuste linear nas tabelas de vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências.

Iniciativa: Prefeito

Em atenção ao projeto de lei 005.00160.2013, que "concede reajuste linear nas tabelas de vencimentos dos
servidores municipais e dá outras providências" passamos as considerações:
 

Considerando a competências da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para analisar os aspectos
econômicos e financeiros que alteram as despesas do Município;
 

Considerando o teor do artigo 17 e §1º da lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a apresentação de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes como
demonstra a transcrição e tabela que seguem abaixo:
 

"Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios.

 § 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes"
 

Tabela 009-mensagem-anexoII.xls
 

Estimativa do impacto financeiro do reajuste:

Impacto 2013 2014
Reajuste Salarial de 6,77% R$ 158.972.000,00    R$ 158.972.000,00 

 



 

Porém, o projeto não demonstra a origem dos recursos para seu custeio, conforme prevê a parte final do §1º
do artigo 17 da lei de Responsabilidade Fiscal, supracitado, bem como não detalha os cálculos da estimativa do impacto
financeiro. Cabe observar o impacto financeiro e atuarial da concessão do reajuste aos proventos dos servidores
aposentados no sistema previdenciário.
 

Tendo em vista a urgência da tramitação do projeto, este requisito previsto pela lei deverá ser apresentado até
a data da sua votação em Plenário, sendo requerido imediatamente por esta Comissão.
 

A urgência se dá em razão do prazo previsto no artigo 1º do projeto que ora se analisa, ou seja, 1º de abril do
corrente ano para concessão do reajuste aos servidores públicos.
 

Diante do exposto, o parecer é favorável a tramitação do projeto.

Gabinete da vereadora, 15 de abril de 2013

VEREADORA PROFESSORA JOSETE


