
( x ) Projeto de Lei (J).l\\:\-

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17005
Em: 16/01/2017 -16:36:49

EMENTA: Concede reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara
Municipal de Carazinho.

Art. 1° O Poder Legislativo de Carazinho concede reajuste no percentual de 1,20% (um vírgula vintl~
por cento), aos servidores efetivos, aos detentores de cargos em comissão e servidores inativos
sem prejuízo do reajuste concedido pelo Poder Executivo.
Art. 2° O vale alimentação dos servidores da Câmara Municipal, de que trata a Lei Munidp:~'
7.630/2013, terá reajuste de 6.3% (seis virgula três por cento) conforme revisão geral anual do,:;
servidores, mais 1,2% (um vlrgula dois por cento) conforme reajuste dos vencimentos -:1(1::
servidores da Câmara, mais 2,5% (dois virgula cinco por cento) totalizando 10% (dez por cento)
Art. 3" As despesas decorrentes do reajuste serão suportadas por dotações orçamentâfl~:
próprias"
Art. 4" Esta Lei entra em vigor com efeitos a contar do dia 1° de janeiro de 2017.

Sala Antônio Libôrio Bervian, em 16101/20: 1

Estevão De Loreno - PP

Gian Pedroso - PSB

Lucas Gabriel Lopes - PMDB

Luis Fernando Costa de Oliveira - PP

Daniel Weber - PP

--- --- ._- .._"---------
Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
_.a

Sr. Presidente

, , .-
.h

Conforme'solicit"ação venho informar que para o
cálculo da ,reposição e aumento real para Os servidores da~\ . .

Câmara Municipal fo( previsto no orçamento para 2017 o
..•••.~., ,

percentual de 12%(dozepor cento) .
...••.....i, ",1 Conforme projeto apresentado pela mesa diretora,

" seria estabelecido reposição de 6,3% e aumento real de 1,2%.

A soma estimada que representaria 12% de aumento
seriam aproximadamente R$ -250.000,00. 6,3% representam
aproximadamente R$ 124.000,00 e 1,2% R$24.000,00.

, - '
7,5% representam R$ 148.000,00 anuais.
\ '.

A diferença dos valores previstos e dos valores
efetivamente concedidos a titulo de aumento são R$ 102.000,00.

'.~
"" -,

17 de Janeiro de 2016.

"-.- Lucian Ines lampert de Souza.

ContabiIidade/PessoaI.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA
153/2017

,:-\SLfl..TrvO' I':-f' [.,.:;.,. ,1111)
~', \~ •.••.- Matéria: Projeto ~e'lkl~h./Õ06/f017

f' \y' (Em,rnta: REVISAO GERAt!;IIN,UAL. INICIATIVA,
J<;L" PODER \EXECUTIVO. DIRl'IJO_ SUBJETIVO.
'.'-'.,'" FU",CIONALlSMO PUBLlGGV't IMPACTO

J"""~ / ORÇAMENTÁRIO. "'-~I~ENSADO/~} f" ORIENTAÇÃO. FAVORÁVEL "'ç~
J~~>-i l"':""'"Trata-se ....de pe.di.do le_ncam\nhadO:Tp.ela,,:,serv_~doraVi~~~M~~ler

Mel')szes Nunes ao Departamento Jundlco de'sta Casa LegIslativa, para que seja-emItida
orientação técnicá, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca~do Projeto ~e Lei. n.
006/2017. de 13 de janeiro de 2017, de auto!j~ do Poder Executivo. ~ue concede reVIsão
geral anual para 6s vencimentos dos servi~ó~,esI.?J"~n~cipais. I

I ..,
. Os .motivos conslam"'em ane~?\à-minL!~~deAei apresentada.

, '\1' ..... \ r ....( : /, ~
~: ,\~ o brevl~slm....-f?:rClato"p,~ssa.sc a f~nd~,mentar.

1 ~A iniciativa da -presente proposição' de léi :se !ostra legitima, visto
se tralar de mat _ria de'j.\lniciativa privativa do Chefe do' Po~~r,' Exetulivo, não havendo
vi cios, portanto, neste particular'. , . \- ' .' / I

\ \\ ~"','

\ o projeto de lei pretende co~cedi r~visão igeral anual para os
servidores municipais efeti'vos";\,comissionados, inativos/e pensionistas da administração
pública direta, das' aularquia~'.~ da,s fundações públicas. no percent~aL~e 6,30% incidente
sobre os venciíTIentos, prevenfos, ~pe:nsõese gralifiéações, com efeito$'.a partir de 1° de

janeiro de 2p17..\ " "- '// "/ j';/ '"" ' "'.>" , v« ,~-~A revisão. geral anu~I,~ãremuneração, prp,ver:tlos e pensões dos
servidores públicós~er,1c::.,Qfltra.~mparo na Cons{1tlji~9~a Répúb1léfdé 1966, em especial,
noincisoXdoseuàr:t.37)w}e,pre~_ê: ~ _.~ . "'-../..i~~J,/',~-i..,< I.~--.......,:,~~. ,'~~j ".-'

.••.••.... "':'11',..'1. ----.--- ••••• ,~ ~
Art:'--37'I.t.r I - . ':... '-""-'~) ,./,cJ"'r"'~-;"\~.\ /
x ,firemWleraçào.d.'9t'i"é~l~ôre~~PÚbhê~s~~O"'SUbSidiO de que trata o ~ 40 do art.
39(l~sonrMre"t'poderão 'ser -lixados ~ou alterados por lei especifica. observada a
inicialivâ' ~rjvaÍl~,?L~TC~d~ '~,SOj_asségu';'ada revisão geral anual, scmpr<! na
mesma data e sem distinção de indices (Grilou-se).

, Art 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
1... 1
11- servidores publicas, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria:

I
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••••••••••.q

BOURSCHEID
õCler Legislativo

Se não bastasse, o reajuste inflacionário, como proposto, sequer
necessita de apresentação de impacto orçamentário e demonstração da origem dos
recursos, consoante redação do ~6°do art. 17 da Lei Complementar n. 101100.

o reajuste inflacionário consiste, assim, em verdadeiro direito

subjetivo afeto ao funCion:~:~~!~rO'J~VTr":,~Lt:~... , .
.,..lPo[.ta)sJazões;ro proletó de leLe',vlaveLteCntcamenle, desde que

observado o indjc~.dà~inflàçãó. I~~jh'".
\~\A"'~ ........:--~ ~!(/'T6:~-.v ~ a fundam~ntação. \ ./")',~l''.~E a conclus~. ,_-)', 1..1~(;:I

1;;'':/ /: ~
/.~\<' CARAZINHO (RSl. 16 de janeiro de 2017. \:....,', " I' ~'

f/' ;-~. ~.~ .",.\ '('
,
I Luis FERNAN

~rocúradordo,
"II
~

" \. .,
'. ( \ ;'.•..•... r'

~'.

I
/
/,
!

l .
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COM.ISSÃO DE.J USTI ÇA E FI NANÇAS

PARECEII
,

PllI'eccr n" 004/201 í ,~ '"~..
P"Oj<lt.O de Lei n" 001117 ...."..
Autor: ['..lesa Dirctor<'l •..'

,,'. , .

I~lllüllta: Concéde '.I'caj\l~l.c de vencinlentos .!'lOS servidores. da Cil.lllOra Municiprtl de. .
Car<izinho. -',.'~
.HCllltOl": Lu~s,Ferllando Co!;i.ade Oliveira

I
'~" )

H.(~lnt.ório

I. :-\ IlHl.tél'ia em ~lllólise, de aut.oria da ;\1csa Dil'el.Ol'l'l. t.ramil.n nesta Cm:;a Legblal.iva.
sob a formn de Projet.o de Lei, tendo como objetivo fi Ementn acima cit.ada.

2. Atendendo às normas constit.ucionais de tl'timit.açi'to que disciplinam fi IllHtól'ia. o
referido Projeto de Lei e~til sob H rCf;pon:::abilidnde de~U1 Comissão para que sejfl
elabor<'ldo o pal'er.:CI' sobre sua legaJidl'lde, cOI1f;t.itllciolll'llidade e rcgiment.alid;Hie.

3. Acostou-se o Parecer JUl'ídico,

Voto do Helatcw
'.

1, Conclui-se legít:iml'l. fi illicil:uiv<) destll proJlosição de lei.
5, D:'lmesma forma, IH10hn qU:lisquel' indícios de ileg[llid:ldl' c/ou il1con~l.il.ucionalidad(',
G. Por 'ai razão. VOTA o lida 'OI' pela constitucionalidade. legalidade e viabilidade do

Prescllt.e ProjCl.O de Lei. ,".. , ,
i. Os demnis iJÚ.egl'l111tCS d:'l Comü;!;ào VOTAH:AM DE ACORDO,

,
.Libório Bervil.lll, ]6 de jllnei 1'0de 2017.

\CC.t(
Cl adUl' i'Vlán:io IloPPPI1

r.. i2" ,idcn'R.~ . - .
'.-.,',.~} . , . f"_

Vel'e~ C{"~l~de

Vice President.e

,,
,

Sala de Rcuniões

Vereador LuÍ. e' aC o Coslll de Oliveirêl
~l'elKl'io
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE
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Hclôltôrio

- .1~.al"(:ccl'n"0041201í .,~ .•
P,'oj(!to de Lei 11" 00 1/17' ."
Aut.o •.: J\'lesn Diretor:l . I~

1~lllel1t.a: COll<,X'dc.rt~(ljllste de
(. . I •~•al'3Zlll 10. ,,~.. ~
H(~lllt.nl':Fiihio''Znnet.t.i

I
i

/'

./
venClmenl.os aos servidOl'es da CâmAra i\hlllitipal de

.,
I. A maLél'in em Anólise. de auLOl'üt dn Mesa Dirctor:'l.. [,ramilfl ncsl.ll Cusa Legi~lntl\';i.

gob li fOl"lll:l de Pl'Qjelo de Lei. lendo como objetivo a Ementa :lClIlHl cit.:ula.
Alendendo ilS normas regilllcntHi~ de trllmít.açiio que disciplinam fi llll-ltfol'ia. o n~r{,I'ldo
Projeto de Lei ~:-:I:Ú sob a I'l~!';ponsabilidad{' de!;t.a Comissfio para que scjn elaborado
p;ln.'ccr RoIJl'£':[l~peclos de ord(>1ll e<:onômicH c ~Oi:itll.

:lo Aeof':tou.s(' Pflrt!:t:C'I'jUI'idico.

Vot.o do Helator

4. Adota-se () fundamento do parCCl"I' rf<l Comissão de JllSliç}l t' Fil1:lilçns.
!). PO!' l;ll I'uziio. \'OTr\ O HeI:ltor pela const:itucionalid:lde. le{!:llidnde f' viabilitbldf' do

Pre:-wllt-e Projeto de Ll'i.
6. O!; dCllWis integl';Hltc~ dH COJlli~;.;iio \'O'I'AHAM DE ,\(,OHDO.

/ '.

16 de' j<lIlPíI'O de ~Ol; .

. -;

/j ...Y-éreHd~l'Cia.ll ~1'OgO
L/ Secrcl [11;10

/
/
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OPOl/d2017
COfozi:lho, 18 de janeiro de 2017

•
Assunlo: votação de proje.lOS - \,

... •,~....
, .

""",(/' ,~

.s:evõo De Lo' - ,o
Presiden

Excelenlís;imo Senhor PJeleito Municipal.
/

I
Concede reoju5!e de vencimenlos
oos ervidores do Cómoro
MuniCipal de Corozinho.

I
Arl. l° O Poder legislativo de COfezinho concede reajuste no

percenlual de 1.20% (um vírgula vinte por cenla). OOS SGNldores efetiVos, oos
delentores de cargos e...n comissão e servidores inot:vos, sem 'prejuízo do reoius1e
cO:1cedido pelei, Poder Executivo. I

Arl 7' O 'vole alimenlaçõo dos servidores do Cómoro Municipal. de
que Irolo a Lei Municipal 7.630/2013, leró reojusle de 6,3% (seis virgulo :l(?S por
cento) conform'e revisóu g8rol anual dos servidores, mais! ,2%:(um virguiO dois por
cenlo) conforme reojusle,dos venCimentos dos servídores do~Cóm010, mais 2,5%
(dois virgula cinco por ce~~ollo:alizondo 10% (dez por ~en:ol.1

Art. 3° As despesas decotrenles po reolusle seróo suportados POI

dolações orçamen1órios prõpriÕs,.
Ar!. 4° Esla Lei enlro em vigor com ereilos o con1ar do dio ]0 de janeiro

de2D17 .. '.. "'

\
'''" '" ' ..•••.•••..
Alenciosomenle,. _

"'. ' '... -.

,.. /',..,
,- ./,•.......
. Poro os devidos fins. lromcrevemos abaixo o Projeto d'e,Lei 001/\7.

de aularia do Mesa Diretora P -.(}()9/009/16 aprovado por 11 volos 'fovoróveis e I
vaio contrario pelo plenório deste LegísloilVO. em 18/01/20\7, o quoller~o seguinte

. . .
leo': -' ~ -

A Suo Exceléncio o Senhor
Milton Sct,rnill
Prefeituro Municipal de COlozinho
Corozinho, RS

Av, Flores da Cunha, 799 - Caixa P051al- 440. Fon IP .
E-rnClil:camaracrz@camaracrz rs 90

V
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N' 8.172, DE 19 DE JANEIRO DE 2017.

Concede reajuste de vencimentos aos
servidores da Càmara Municipal de
Carazinho.

Autoria: Mesa Diretora.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:

Art. 1° O Poder Legislativo de Carazinho concede reajuste no percentual
de 1,20% (um vírgula vinte por cento). aos servidores efetivos. aos detentores de cargo
em comissão e servidores inativos, sem prejuízo do reajuste concedido pelo Poder
Executivo.

Art. 2° O vale-alimentação dos servidores da Câmara Municipal, de que
traia a Lei Municipal nO 7.630/2013, terá reajuste de 6,3% (seis vírgula três por cento)
conforme revisão geral anual dos servidores, mais 1,2110 (um vírgula dois por cento)
conforme reajuste dos vencimentos dos servidores da Cãmara, mais 2.5% (dois virgula
cinco por cenlo), lotalizando 10% (dez por cento)

Art. 3° As despesas decorrentes do reajuste serão suportadas por
dotaç6es orçamentárias próprias.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor com efeitos a cantar do dia 1° de janeiro de
2017

Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2017_

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

. ,~%'LORI LUIZ BO -SINA
Secrelario d Administração
OP014/201710llV

;tli 'fjJF
I !

í
i

www.caral'inho ..,;.govbr
Avenida Flores d;, Cunha, n" 1254, C~ntro

Telefone. {54) 3331-2699 / e-mail prefeitllfa@Cill7lzmhQ.f"'; gov.u<

http://www.caral'inho
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