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GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA JOSETE

PARECER Nº

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO

Projeto de Lei Ordinária nº 005.00161.2013
Ementa:
Extingue a Gratificação Única e Variável dos Programas de Produtividade e Qualidade,
instituída pela Lei nº 13.777, de 28 de junho de 2011, dá nova redação ao art. 1º da Lei nº
13.948, de 30 de março de 2012, e dá outras providências

Iniciativa: Prefeito

             Em análise ao Projeto de Lei nº 005.00161.2013, que "Extingue a Gratificação
Única e Variável dos Programas de Produtividade e Qualidade, instituída pela Lei nº
13.777, de 28 de junho de 2011, dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 13.948, de 30 de
março de 2012, e dá outras providências.", passamos as considerações.

       No que tange a competência da Comissão de Economia, em analisar os aspectos
econômicos e financeiros decorrentes de alteração na receita ou despesas do Município
de Curitiba, entende-se que o projeto contempla os preceitos econômicos, se não
vejamos:
       
       Com relação ao estabelecido na Lei Complementar 101/2000, o § 1º do artigo 17,
prevê que os atos que criarem despesas de caráter continuado derivado de lei, medida
provis  ou ato administrativo, para um período superior a dois exercícios, deverá virória
acompanhado de estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

              Neste sentido, vislumbra-se a desnecessidade da declaração do ordenador de
despesas, o qual deverá ser apresentado quando houver empenho e licitação de
serviços, fornecimento de bens , execução de obras e no caso de desapropriação de
imóveis urbanos.

              Com relação a estimativa de impacto orçamentário-financeiro, a mesma
encontra-se anexada ao projeto.

              No que tange as dotações orçamentárias, as mesmas também encontram-se
anexadas ao Projeto de Lei. Para garantir melhor acompanhamento, segue estimativa de
impacto financeiro da incorporação do PPQ, aumento do piso mínimo, pagamento de
abono e as fontes de custeio:

Impacto 2013 2014 2015



Incorporação
PPQ e Aumento
do VB

R$91.733.000,00*       R$91.733.000,00       R$91.733.000,00       

Piso Mínimo R$8.710.000,00* R$8.710.000,00 R$8.710.000,00

Abono R$4.844.000,00 - -

T O T A L
GERAL R$105.287.000,00 R$100.443.000,00 R$100.443.000,00

 
e haver diminuição neste valor por 2013 não contemplar os 12 meses.*Dev

Fontes de custeio:

000 - Recursos Ordinários (Livres)
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
028 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município
de Curitiba
040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
101 - FUNDEB 60%
103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
150 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Resolução
CD/FNDE nº 60/2011
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
 
              Porém, insta destacar que o projeto deixa de contemplar todos os
aposentados, quando em seu artigo 4º, § 8º diz que o valor fixado para o
vencimento inicial aplicar-se-á apenas aos proventos de aposentadoria e pensão
concedido aqueles que possuem direito à paridade, deixando de contemplar os
aposentados que não encontram-se nesta situação.

 
       Nesse sentido, o parecer é favorável à tramitação do projeto.

Gabinete da vereadora, 30 de abril de 2013

VEREADORA PROFESSORA JOSETE


