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PARECER Ns. o1l2022.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDÁçÃO
ASSUNTO: Projeto de Lei na. O1-/2022, de artoria do Poder Executivo Municipal.

Exmo. Sr.
DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal
Nova Larânjeiras - PR

Os Vereadores João Maria Machado IPresidente), Adâo Krekanh Paulista (secretário) e Gabriel

Petró Martello [Relator), integrantes da Comissão supramencionada, tendo em mãos o Projeto de Lei nq.

07/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem como súm]Ula: "Dl5P!jE-§gBiE-AEy!&i9

CEMI. ANUAL DOS SFRVIDORES PÚRLICOS DO PÚNER EXECUTTVO MUNICIPÁL DE NOVA LARANIFIRAS. E DÁ

OUTMS PROVIDÊNCIÀç", instados â se manifestar exaram seu Darecer conforme sesue:

DO RELTTóRIO
(ArL 65,1 R.l.l

Trata o Projeto cle Lei de Revisão Gerâl Anual encaminhâdo pelo Poder Executivo Municipal paÉ

concessão de 10,160/0 (dezviÍgula dezesseis por cento] para todos os servidores efetivos e comissionados

da prefeitura de Nova Laranjeiras. A reposição anualsegue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor

INPC.

0s efeitos financeiros são aplicáveis a partir de 1e. de fevereiro de 2022. Excetuam-se deste

proieto os âgentes políticos. Também se aplica a revisão aos anexos IV, V e VI da Lei Municipal na.

388/2004 [Gratificação de Plantão, sobreaüso e transferência).

Encontra-se nos anexos a Declamção do Ordenador de Despesas, Impâcto Finânceiro e

Orçâmentário e as tabelâs dos vencimentos dos servidores.

DO VOTO DO Rf,LATOR
[4rt.65, 1] R.l.l

Devemos analisar o artigo 54, inciso I cla Lei Orgânjca Municipal, que assim dispõe:
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Art. 54 Comp.tc privativâm--nte âo I'reÊitô, a rnlciati\.a de l-eis
que dLsponham sobre:

I criação .1c cargos, iunçÕcs ou cmprcgos públicos na
administrâcáo dileta c in.lir.râ (lo Pô(ler iixecutir.o ou aím€nto

Desta forma é privativa â conrpetôncia clo llrefeito para propor Prolcto .lc Lei que altere il

l emuneração alos servidorcs.

Cabe ressaltar o que dispõe o artigo 37, Inciso X da Constituição Fe.leral e o artigo 94,

inciso X da LeiOrgânica Municipall

Art. 37. A a.lmir)jsrraqrào pLLtrlica.lireta e irl.ijreiâ de qLLalquer
.los Poderes da União. .1os Estâdos, do Distrito l'edelal e.los
Municípios obedecerá principios .lc leg.rlidade
impessoalidâde, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
âô sêguinte;

X - â reúuneraÇão dos seffidores públicos e o subsidio de que
trata o § 4" do art. 39 somente poderão ser finados ou alterados
por lei específica, obsenada a iniciativa pivativa em câda caso,
âssegurada revisào geml anua1, sempre na mesma datâ e sem
dis

Art. 94 r\p1icâm-sc a admjnisúaÇáo púirllca municlpat, ât-n
dos prmcipros cl('ncaclos no.1rt. 91. rambem o seguinl.ri

X . â rdnLrneração .]os scrli.lores públicos c os subsÍdios dos
::tg.ntes po1Íticos e dos secretários municip.Lis somente podcrão
se. tidados oLt. tera.los por lej cspccifica, obse)-!a.la a inrriafivâ
privati\'â cnr cada caso. âsscgrirada revisào ecrat ânual, sernpre
na mesma dat.r c scm distincão de indices:

Flsses mesmos dispositivos são aplicados aos scrvidores Lla Câmara Munlcjp.l, o qual a sl]cretâri.r

da Câmara dever'á orBanizar-seu regràmcnto própr.io pâra o pagamen!o da revisão geral anual, em mesma

data e mesmo indicê âplicado.
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Dcsra forma, erJr o par e!cr pela APROVACÃO DO PROJETO DÊ LEI Nq.01/2022 dcaLrtoriado

Poder Execulivo Municipal

É o PAIiECER.

Sa)a das Sessões rla Cán1arâ MLrnicrpal dc Nova Laranjeiras, em 04 de Íêverelro (le 2022
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ATA Ne,01 DL t)1 Dli l'liV[RlltR0 ])]t 2022
coMISSÃaDFLFCt\t.t( ir,,/ti.§ri/ l EREDtt Ãa LLtR

Aos quâtro diâs do mês cle Íêverelro do ano de dols mil e vinte e dois, es nove horas c llinta minLltos, rcLlnrrâm-
sc no plcnário da Câmara Municrpal de Nova Laranjeiras, os vereedoles integrantes da Comissão dc Legislaçào,
Jusliça c Rcdação, vcrcadores Joào [\,1aria l\'lachado, 

^dão 
Krel(ânh Paulista c Gâhrici Pehó Mal1ello, !ar:a

ftrrmalizaçào de Parecersobre o Projeto de Lei n! 01/2022,súlrulâ llispõe sobre a revisão geral anual dos
servidores públicos do Podel [\ecutivo Municipal de Nova l.aranjeires, e dá outras providências, e os quâis âpós
discussões, o relâtor- vota pclâ âprovação do pr-ojeto c os dcmais nenrhros acotnpanhâ o voto do relâtor. \ada
mais havendo a ser trat.do, eu Adão Krckânh Paulistn, redigi a prescntc atâ que segLre assirlada por mjm, c pelos
demais \.ereadores

n--,/ , /) ,4 /
I lal /,,,tea /7,//n|r'fut Áfu.;i E--/à,J)/.
/-JOAOMARIA I\4ÁCHADO -ADÁO KREKANH PAULISTÁ

U 
PRESIDENTE SECRETÁRI0

CABRIEL
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