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COMISSÃO OE FINANÇAS, TOMADA OE CONTAS E ECONOMIA. CFTCE

PARECER NI, O1l2022,
coMrssÃo DE F|NANçAS, TOMADA DE CONTAS E ECONOM|A.
ASSUNTO: Projeto de Lei ne. O7/2O22, de autoria do Poder Executivo Municipal.

Exmo.5r.
DIRCEU TERNANDES DOS SANTOS

Presidênte da Câmara Municipal
Nova Laranjeiras - PR

Os Vereôdores Pércio Pâulo Provin (Presidente), Michele de cássia Rossa Babinski (Secretária)

e Josnei chimiloski (Rêlator), integrantes da comissão supramencionada, tendo em mãos o Projeto

de Lei ns.01/2022 de âutoria do Poder Executivo Municipâ1, que tem como súmula: "ql582Elq48E

A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIOORES PÚBL'COS DO PODER EXEA)NVO MUN'APAL DE NOVA

LARANTERAS, E DÁ OUIRAS PROV|DENCLAS", instados a se manifestar, exaram seu pârecer

conforme seSue:

OO RELATÓRIO
(Art. 65, lR.l.)

Analisando o referido Projeto de Lei, constatamos que trâta-se de projeto

encaminhado pelo Poder Executivo Municipal para aplicação da Revisão Geral Anual para os

servidores efetivos e comissionados. O índicê divulSado pelo lNPc/IBGE foi de 10,16% (dez vkgulâ

dezesseis por cento), âcumulados no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, o qual será o

aplicado no caso concreto. Excetuando-se dessa revlsão os agentes políticos,

DO VOTO OO RÉLATOR

(Art. 65, ll R.l.)

Após estudos no tocante finâncêiro, e acompanhando os dados do lmpacto

Orçamentário e Financeiro expedido pelo Técnico Contábil dâ Prefeitura de Nova Laranjeiras, a

revisão â ser concedida poderá che9at efi 44,34a/a (qlrarenta e quatro virgula trinta e quatro por

cento) de um total de 54% (cinquenta e quatro por cento) estando dentro dos princípios
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constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo assim 5eí concedido a revisão geral

anual a todos os servidores do Poder Executivo Municipal.

Também atendido o que dispôe o artigo 16 da Lei Complementar nq. 101/2000 (Lei

de Responsabilidade Fiscal), que assim dispõê:

Art. 15, A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que

acarrete âumento da dêspesa será âcompanhado de: (Vide ADI 6357)

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

ll - declarâção do ordenador dâ despesa de qLie o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a leiorçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 10 Para os Íins desta Lei Complementar, considera-se:

l- adequada com a lei orçamentária anual, â despesa objeto de dotação êspecíÍica e

suíiciente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas
as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de

trabalho, não sejam ultrâpassâdos os lirnites estabelecidos para o exercÍcio;

ll - compatívêl com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa
que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridâde5 e metas previstos nesses

instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

§ 20 A estimâtiva de qirê trâta o inciso I do caput será acompanhada das premissas e

metodologia de cálculo utilizadas.

Como observamos, o projeto de lei êm questão segue os ditames da Lei de

Responsabilidade Fiscal em todos os aspectos necessários e ainda, conforme impacto, o Munlcípio

poderá revisar os proventos dos servidores eÍetivos e comissionados, pois não atingirá os índices

máximos com Íolha de pagamento.

E como compete a Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Economia opinar sobre

matérias em tramitâção na Câmarâ, em espêcial o contido no artigo 41, lnciso l, alinêâ "d" do

Regimento lnterno exaro@ haja visto, não

encontrâr qualquer inconstitucionalidade no projeto êm questão.
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Nova Laranjeiras, em 04 de fêvereiro de 2022-

JOSNEI CHIMILOSKI

RELATOR

DO PARECER OA COMISSÃO
(Art.65, lll R.l.)

Analisando o Proieto de Leiem quêstão e ovoto da relatora, acompanhamos o entendimento

do relator e somos FAVoRÁvErs À TRAMTTAçÂo Do REFERIDo PRo.lETo DE LEl Ne. 01/2022, de

autoria do Poder Executivo Municipal.

mara Municipal de Nova [aranjeirâs - PR, em 04 de Íevereiro de 2022.

LO PROVIN
- .(s.

Mtct{ELE DE r-/ÍSS|À ROSSÂ BABINS|(I

Secretária

AÍA N9.07, DE 04 DE FEVEREIRO OE 2022
coMtssAo DE FTNANçAS, TOMADA DE CONTAS E ECONOMIA-CFTCE

Aos quatro dias do mês de fevereiro do âno de dois mil e vinte e dois, as dez horas, reuniram-se no plenário
da Câmara Municipal de Nova Laranjeiías, os vereadores integíantes da comissão de Finanças, Tomada de

Presidente
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Contas e Economia, senhores vereadores Pércio Paulo Provin, Michele de Cássia Rossa Babinski e Josnei
Chimiloski, para formalização de pârecer sobre o pÍojeto de Lei n9. 01/2022, de âutoria do poder Exêcutivo
Múnicipal, que contém a súmula: Dispõe sobre a revisão gêral anual dos servídores públicos do poder

Executívo Municipal de Nova taranjeiras, e dá outras providências, e os quais após discussões, o Presidente
e a Secretária da Comissão, acompanham o voto do relator pelo encamihhamênto do pro.ieto em questão
para apreciação da matéíia em plenário, pois entendem estar em consonânciâ com ditâmes lêgais, não
havendo óbice para suâ tramitaÇão. Nada mais havendo a ser tratado, eu Michele de Cássia Rossa Babinski,

redigia presente ata que segue assinada por mim, e pelos demais vereadores.

,u

PERCI

PRESIDENTE

...tr,.
MICHELE DE CASSIA ROSSA BABINSKI

SECREÍÁRIA
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