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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA2INHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazinho, 13 de janeiro de 2020.Of. n° 003/20 -GPC
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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Gian Pedroso

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

\L

Encaminha Projeto de Lei n° 001/20
J-tutfaft

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.° 

001/20, desta data, que Concede revisão geral anual e aumento para os vencimentos 

dos servidores municipais, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

A presente proposição estabelece percentual de Revisão Geral aos ven

cimentos e subsídios percebidos pelos servidores municipais, para o exercício de 

2020, ao quadro do magistério, servidores efetivos, empregos públicos, agentes políti

cos, detentores de cargo em comissão, função gratificada, função de confiança, gratifi

cação de coordenação, participação de comissões e demais gratificações por função, 

servidores inativos e pensionistas do Município de Carazinho, inclusive Autarquias, 

Fundações, e Câmara Municipal de Vereadores, em conformidade com o estabelecido 

na Lei Municipal n.° 5.599, de 11 de dezembro de 2001.

Concede aumento real de 0,69%(zero vírgula sessenta e nove por cento) 

aos servidores efetivos, empregos públicos, agentes políticos, detentores de cargo em 

comissão, função gratificada, função de confiança, gratificação de coordenação, parti

cipação de comissões e demais gratificações por função, inclusive Autarquias e Fun

dações.
Concede índice complementar de 8,53%(oito vírgula cinquenta e três por 

cento) aos servidores do Quadro do magistério municipal, que somado ao índice da
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revisão geral de 4,31%(quatro vírgula trinta e um por cento), conforme o artigo primeiro 

do presente projeto, totalizando um percentual de 12,84%(doze vírgula oitenta e quatro 

por cento), dando cumprimento a Lei Federal n° 11.738/2008 e as Portarias interminis- 

teriais n°06 de 26 de dezembro de 2018 e n°03 de 13 dezembro de 2019.

Por fim, o vale-alimentação dos servidores municipais, de que trata a Lei 

Municipal n° 7,750/2014, passará para o valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) 

mensais.

Obs: Fica excluído do aumento do índice de 0,69%(zero vírgula sessenta 

e nove por cento) aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, em respeito a 

iniciativa Legislativa da matéria, que é de competência da mesa diretora.

Atenciosamente.

'ifton pchmrtz, 
Prefeito./

DD
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PROJETO DE LEI N° 001, DE 13 DE JANEIRO DE 2020.

Concede revisão geral anual e aumento nos 
vencimentos dos servidores municipais.

Art. 1o É concedido na forma da Lei Municipal n°5599 de 11 de dezembro de 
2001, ao quadro do magistério, servidores efetivos, empregos públicos, agentes políticos, 
detentores de cargo em comissão, função gratificada, função de confiança, gratificação de 
coordenação, participação de comissões e demais gratificações por função, servidores inativos e 
pensionistas do Município de Carazinho, inclusive Autarquias, Fundações, e Câmara Municipal de 
Vereadores a revisão geral anual de 4,31% (Quatro vírgula trinta e um por Cento), sobre os 
vencimentos, proventos, pensões e gratificações, percebidos em 31/12/2019, a contar de 1o de 
janeiro de 2020, referente ao índice inflacionário dos últimos doze meses.

§ 1o Os aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência não 
amparados pela paridade constitucional terão seus proventos e pensões reajustados na mesma 
data e com os mesmos índices do regime geral de Previdência Social.

§ 2o Esta revisão gera! não se aplica aos Agentes Comunitários de Saúde e aos 
Agentes de Combate as Endemias criados pela Lei Municipal n° 7121/2010.

Art. 2o É concedido aos servidores efetivos, exceto o quadro do magistério, 
empregos públicos, agentes políticos, detentores de cargo em comissão, função gratificada, 
função de confiança, gratificação de coordenação, participação de comissões e demais 
gratificações por função, inclusive Autarquias, Fundações, aumento de 0,69% (Zero vírgula 
sessenta e nove por Cento), sobre os vencimentos, proventos, pensões e gratificações, percebidos 
em 31/12/2019, a contar de 1o de janeiro de 2020.

Parágrafo Único. Este aumento não se aplica aos Agentes Comunitários de 
Saúde e aos Agentes de Combate as Endemias criados pela Lei Municipal n° 7121/2010.

Art. 3o Aos sen/idores do Quadro do magistério municipal além da revisão geral 
prevista no artigo 1o desta lei, soma-se o índice Complementar de 8,53%(Oito vírgula cinquenta e 
três por cento), sobre os vencimentos, proventos, pensões e gratificações, para o fim de 
cumprimento da Lei Federal n° 11.738/2008.

Art. 4o O vale-alimentação dos servidores municipais, de que trata a Lei Municipal 
n° 7.750/2014, passa a vigorar com o valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) mensais.

Art. 5o As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações 
orçamentarias próprias de cada órgão e unidade, do orçamento vigente, já estimado com este 
incremento, conforme Lei Municipal n° 8.571, de 13 de dezembro de 2019.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindfl seus efeitos a 

partir de 1o de janeiro de 2020. //// //// /

Gabinete do Prefeito, 13 de janeiro de 2020. /// y/z/W/iX

Miítpn
refeito
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Of. n° 005/20-GPC Carazinho, 14 de Janeiro de 2020.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Gian Pedroso,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

wAp»i^sí\a rv.u.v.cjpAL

i 5 ja:j. r

Mensagem Retificativa ao PL 001/20

Senhor Presidente:

Reportando-nos ao Projeto de Lei n° 001/20, que Concede revisão geral 
anual e aumento nos vencimentos dos servidores municipais.

MENSAGEM RETIFICATIVA:

Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a 
retificação no Artigo 2o do Projeto de Lei n°001/20, retirando da redação agentes 
políticos , pois trata-se de aumento de 0,69%(zero vírgula sessenta e nove por cento), 
sendo que para agentes políticos a competência é do poder Legislativo.

Atenciosamente

/

i/ton jSchmitz 
I Prefeito/

DD
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
02/2020

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA 
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CONCEDE REVISÃO 
GERAL ANUAL AOS AGENTES PÚBLICOS DO ENTE LOCAL E 
AUMENTO REAL AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E AGENTES POLÍTICOS. VÍCIOS 
INEXISTENTES COM RESSALVA DA CONCESSÃO DE 
AUMENTO REAL AOS AGENTES POLÍTICOS E DAS NORMAS 
FISCAIS QUE DEVEM SER OBSERVADAS. ANO ELEITORAL. 
CONDUTAS VEDADAS NÃO EVIDENCIADAS. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela Presidência à Procuradoria 
Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e 
legais, acerca do projeto de lei 01, de 13 de janeiro de 2020, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que Concede revisão geral anual e aumento nos vencimentos dos servidores municipais.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei concede revisão geral anual no importe de 4,31% (quatro 
vírgula trinta e um por cento) aos agentes públicos lato sensu do ente local, com exceção dos 
aposentados e pensionistas do RPPS não amparado pela paridade e dos agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate a endemias, bem como aumento real de 0,69 (zero vírgula sessenta e 
nove por cento) aos servidores públicos do Poder Executivo e Administração Indireta, com exceção 
do quadro de magistério, Poder Legislativo e agentes comunitários de saúde e agentes de combate 
a endemias. Em relação aos servidores do quadro do magistério municipal, além da revisão geral 
anual, concede o índice complementar de 8,53% (oito vírgula cinquenta e três porcento), nos termos 
da Lei Federal n® 11.738/2008. Por fim, prevê que o vale-alimentação dos servidores municipais 
abrangidos pela Lei Municipal nô 7.750/2014, passa a ser de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) 
mensais e que os efeitos da lei retroagirão para l^ de janeiro de 2020.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver nítido 
interesse local1, e a iniciativa legislativa que concede revisão geral anual aos agentes públicos do

1 (CF/1988): Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; A
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ente municipal, bem como aumento real aos servidores do Poder Executivo e Administração indireta 
é privativa do Prefeito Municipal2.

Nesse sentido, aliás, é o seguinte precedente doTJRS, que considerou haver 
vício de iniciativa em projeto de lei apresentado pelo Poder Legislativo concedendo revisão geral 
anual aos agentes políticos e aos seus servidores, porse tratar, justamente, de matéria cuja iniciativa 
é privativa do Chefe do Poder Executivo:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL LEIS MUNICIPAIS DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO 
NÚMEROS 4.222,4.223, 4.224 E 4.225. VÍCIO DE INICIATIVA. DERRUBADA DO VETO AO ART. 
3S DA LEI N. 4.220. INOBSERVÂNCIA AO REGIMENTO INTERNO 
DA CÂMARA DE VEREADORES. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NO PONTO. 
ESTABELECIMENTO DE ÍNDICE PARA A REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DOS AGENTES 
POLÍTICOS E DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO EXCLUÍDOS EM PROJETO ENCAMINHADO 
PELO EXECUTIVO APENASAOS SEUS SERVIDORES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA 
DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO 
X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 8*, CAPUT, 11, E 33, §12, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA. 1. Representação processual 
regularizada com a juntada de instrumento de mandato com outorga de poderes especiais 
e específicos à propositura de ação direta de inconstitucionalidade das normas objeto desta 
ação. 2. Descabimento da pretensão de declaração de inconstitucionalidade relativa à 
rejeição de veto ao art. 32 da Lei n. 4.220/2019, de iniciativa do Prefeito, que concedeu 
a revisõo geral apenas aos servidores do executivo, fundada na inobservância de previsão 
contida no Regimento Interno da Casa Legislativa Municipal. 3. Vício formal de 
inconstitucionalidade das demais leis municipais por desrespeito à competência privativa 
do Prefeito Municipal em deflagrar o processo legislativo à revisõo geral anual. Omissão 
proposital do Prefeito, relativamente aos agentes políticos e servidores do legislativo que 
não se resolve com a propositura de leis com vício de iniciativa, mas sim com remédio 
jurídico previsto na Constituição Federal. Situação que não equivale ao de precedente 
invocado pelo MP neste Órgão Especial em que se tratou de mera emenda em Projeto de 
Lei versando sobre a Revisõo Geral. CONHECERAM EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, 
JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME.(Direta de Inconstitucionalidade, N2 70081755936, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30- 
09-2019) Data de Julgamento: 30-09-2019 Publicação: 21-10-2019

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI—manter, cem-a cooperação técnica e finoncoira da União e do Estado, programas do educação pró oscolor e do ensine
fundamental;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do património histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual.

(Redação dada pela Emenda Constitucional n2 53. de 20061

2 (LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV - matéria orçamentaria e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.

l/
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De ma is a mais, a nível federal, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 
no sentido de competir ao Presidente da República o dever de desencadear o processo de elaboração 
da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores da União, a saber:

Art. 37, X, da CF {redação da EC 19, de 4-6-1998). Norma constitucional que impõe ao 
presidente da República o dever de desencadear o processo de elaboração da lei anual de 
revisão geral da remuneração dos servidores da União, prevista no dispositivo constitucional 
em destaque, na qualidade de titular exclusivo da competência para iniciativa da espécie, 
na forma prevista no art. 61, § 12, II, o, da CF. Mora que, no caso, se tem por verificada, 
quanto à observância do preceito constitucional, desde junho/1999, quando transcorridos 
os primeiros doze meses da data da edição da referida EC 19/1998. Não se compreende a 
providência nas atribuições de natureza administrativa do chefe do Poder Executivo, não 
havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso, da norma do art. 103, § 2®, in fine, que 
prevê a fixação de prazo para o mister. [ADI 2.061. rei. min. limar Galvâo, j. 2S-4-2001, 
P, DJ de 29-6-2001.] = RE 519.292 AaR. rei. min. Ayres Britto, j. 15-5-2007, V T, DJ de 3-8- 
2007 Vide RE 529.489 AeR. rei. min. Joaquim Barbosa, j. 27-11-2007, 23 T, DJE de 12-2-2008 
Vide RE 505.194 AeR. rei. min. Cármen Lúcia, j. 13-12-2006, is T, DJ de 16-2-2007 Vide RE 
501.669 AeR. rei. min. Ricardo Lewandowski, j. 13-12-2006, 2? T, DJ de 16-2-2007 Vide ADI 
3.303. rei. min. Ayres Britto, j. 27-9-2006, P, DJ de 16-3-2007.

Entrementes, em relação aos agentes políticos (prefeito, vice e secretários), 
a concessão de aumento real é matéria legislativa privativa da Câmara Municipal, de acordo com o 
inciso V do art. 29 da CF/1988 (V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais 
fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 49, 
150, II, 153, III, e 153, § 29,1), lembrando, ainda, ser vedado tal aumento aos vereadores, tendo em 
vista a incidência do princípio da legislatura, nos termos do inciso VI do mesmo dispositivo 
constitucional (VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em 
cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os 
critérios estabelecidos na respectiva lei Orgânica e os seguintes limites máximos [...]).

O instrumento utilizado - projeto de lei ordinária, por sua vez, está certo, 
já que não se trata de matéria que demanda lei complementar, conforme a redação do artigo 28 da 
Lei Orgânica Municipal - LOM3.

3 (LOM): Art. 28. Serão objeto de tei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 12 Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2? As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos projetos. Jí
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Em relação aos requisitos orçamentário-financeiros, tem-se que a revisão 
geral anual, por expressa previsão legal, não se submete aos ditames da Lei Complementar Federal 
n2 101/2000 - Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal, ao contrário do aumento real4.

Assim, quanto ao aumento real, a execução5 da Eei fica condiciona à: a} 
apresentação de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subsequentes; b) demonstração da origem dos recursos para o seu custeio e c) 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento 
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

Em ambos os casos, todavia, a Constituição Federal de 1988 exige: a) prévia 
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes e b) autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista (CF/1988, art. 169, § l5,1 e II).

No mesmo sentido, é o Tema 864, das Teses de Repercussão Geral, Acórdão 
Paradigma RE 905357, oriundo do Supremo Tribunal Federal - STF, que prevê que "A revisôo geral 
anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei 
Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

No mais.

4 (LC ns 101/2000): 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.
§ lo 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.
§ 2o Para efeito do atendimento do § lo, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada 
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § lo do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, 
nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 
§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação 
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4oA comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias.
§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no § 2o, as quais 
integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6o O disposto no § lo não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração 
de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

5 Ação direta de inconstitucionalidade. Leis federais 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos 
servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Alegações de (...) 
inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1®, da CF). (...) A ausência de dotação orçamentária 
prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua 
aplicação naquele exercício financeiro. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § Is, da Carta 
Magna. [ADI 3.599, rei. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007.]
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A concessão ou não de aumento de remuneração, seja a título de revisão 
geral anual, seja a qualquer outro título, perpassa pelo chamado ato político, cujo juízo de 
conveniência e oportunidade fica a cargo exclusivo da Administração Pública.

Por fim, não se vislumbra, aqui, conduta vedada aos agentes públicos em 
campanha eleitoral, porquanto a norma veda apenas a concessão de revisão geral anual que exceda 
a recomposição da perda do valor aquisitivo no período compreendido entre o início das convenções 
partidárias - 20 de julho e a posse dos eleitos (Lei Federal n^ 9.504/1997, art. 73, VIII).

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PL n^ 
01/2020, observadas as ressalvas acima destacadas.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 14 de janeiro de 2020.

Luís Fernahao Bourscheid 
Procurador dolPoder Legislativo 

MatríJlIa 50020 
OAB/'fiS 93.542
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Jurídico

michele@previcarazinho.com.br 
quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 14:47 
Jurídico
lfbourscheid@hotmail.com
Re: MINUTAS PROJETOS DE LEI (REVISÃO GERAL ANUAL. AUMENTO REAL)

De:
Enviado em: 
Para:
Cc:
Assunto:

Boa tarde Dr. Luís!

Os índices apresentados no projeto de lei, apesar de sua separação e nomenclatura diferenciada,

por terem sido fixados em âmbito municipal e atinentes aos vencimentos dos servidores, se aplicam

tão somente àqueles segurados que têm como critério de correção de seus benefícios a "paridade".

Ou seja, nenhum dos dois índices será aplicado aos segurados que tenham o benefício reajustado

pelo critério "valor real."

No caso destes últimos, o índice de reajuste segue o definido para o Regime Geral, já tendo sido, 
inclusive,

definido na Portaria n° 914 de 13 de janeiro de 2020

(http://www.in.aov.br/web/dou/-/Dortaria-n-914-de-13-de-ianeiro-de-2020-237937443).

O fundamento para tal conclusão está no art. 40, §8° da CF/88, art. 15 da Lei Federal n. 10.887/04 e

consoante disposições da Orientação Normativa 002/2009.

A única observação que se faz em relação ao projeto de lei, embora não imperiosa, é que seria adequado

que o §1° do art. Io também constasse como parágrafo do art. 2o, a fim de evitar dúvidas. Ou ainda, que

fosse acrescentado ao § único do art. 2o que este aumento não se aplica aos aposentados e pensionistas

não amparados pela paridade. Embora isso seja fático e decorra das disposições legais acima citadas, nos

parece mais adequado que esteja dito claramente na Lei.

mailto:michele@previcarazinho.com.br
mailto:lfbourscheid@hotmail.com
http://www.in.aov.br/web/dou/-/Dortaria-n-914-de-13-de-ianeiro-de-2020-237937443


Permanecemos à disposição para maiores informações e esclarecimentos.

Gentilmente,

Michele Weber Scheidmandel

Procuradora - OAB/RS 92.789

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

TITULARES DE CARGO EFETIVO DO 

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
CNPJ 10.225.S42/000! 42

A/ENIDA FLORES OA CUNHA, N’344 - EDIFÍCIO SCJiNEiaES 
CARAZINHO - RS CEP: 33500-4K» FONE: {54} 3323-1122 

í»ntato@pr-evicar32lfiho.r5..gov.ibr^Hww-previcarai inho.com.br

Em 15/01/2020 11:03, Jurídico escreveu:

Bom dia, Dra.!

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Conforme combinado, seguem as minutas para análise.

Desde já agradeço.

At.te,

Luís Fernando Bourscheid

Matrícula 50020

54 991580813 (Whats)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer nfi 3/2020 

Projeto de Lei NS 1/2020 

Autor: Poder Executivo Municipal
Ementa: Concede revisão geral anual para os vencimentos dos servidores municipais. 
Relator: João Pedro Albuquerque de Azevedo

Relatório
• 1. A matéria em análise, de autoria de todos os Vereadores, tramita nesta Casa
Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.

• 2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado parecer 
sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

* 3. Favorável ao Projeto de Lei sobre viés de interesse coletivo com a ressalva do
aumento real, acima da inflação, destinado aos cargos em comissão, função gratificada e 
função de confiança.

4. Por tal razão, VOTA o Relator favorável ao Projeto de Lei.

5. Os demais Vereadores seguiram o voto do relator.

Sala de ■iões Antônio Libório Servian, 16 de janeiro de 2020.

!

^/ereador Daniel Weber 
sidentePré

AnJíCQ 
eVeador João Pedro A buquerque d
\ Azevedo

Secretário

Lucas Gabriel Lopes 

Vice Presidente
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer ns 3/2020 

Projeto de Lei N9 1/2020 

Autor: Poder Executivo Municipal

Ementa: Concede revisão geral anual para os vencimentos dos servidores municipais.

Relator: Mareio Hoppen

Relatório

A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal, tramita nesta Casa 
Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.

Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do 
Projeto de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos

Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de Projeto de Lei.
Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Projeto de Lei 
Os demais Vereadores votaram de acordo com o relator.

Conclusão

1.

2.

1.
2.
3.

Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto 
de Lei N9 1/2020, com a ressalva de que a execução das despesas fique condicionada ao 
cumprimento das normas fiscais.

4.

Sala de Reuniões Antônio Libório Servian, 16 de janeiro de 2020.

(jkr—
te Ross de OliveiraeAeaddra Ja

Presidente

Vereador Fábio Zanetti ereadbf'Marcio Hoppen

Vice Presidente Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


g\SLATFVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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OFÍCIO N9 B/2020/OP
Carazinho, 16 de janeiro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor 
Milton Schmitz
Prefeito Municipal de Carazinho 
Avenida Flores da Cunha, Ng 1264, Centro 
99500-000 Carazinho/RS

Assunto: Votação de Projeto.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Para os devidos fins, cientifico Vossa Excelência que o Projeto de Lei N9 
1/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal (P:234/234/20), foiaprovado pelo plenário 
deste Legislativo, em 16/01/2020, com a redação enviada a esta Casa Legislativa, inclusive 
com a mensagem retificativa (Ofício N9 005/20 GPC).

EMENTA: Concede revisão geral 
anual para os vencimentos dos 
servidores municipais.

Autoria Poder Executivo 
Municipal.

Atenciosamente,

/ GIAN PEDROSO 
e da Câmara Municipal de CarazinhoPresi

prêfMmõ^ideCarazinto 
Secretaria de Administração

1 6 jan M 

iRECEBtOATfelfel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI N° 8.588, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

Concede revisão gerai anual e aumento 
nos vencimentos dos servidores 
municipais.

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. 1o E concedido na forma da Lei Municipal n°5599 de 11 de dezembro 
de 2001, ao quadro do magistério, servidores efetivos, empregos públicos, agentes 
políticos, detentores de cargo em comissão, função gratificada, função de confiança, 
gratificação de coordenação, participação de comissões e demais gratificações por 
função, servidores inativos e pensionistas do Município de Carazinho, inclusive 
Autarquias, Fundações, e Câmara Municipal de Vereadores a revisão geral anual de 
4,31% (Quatro vírgula trinta e um por Cento), sobre os vencimentos, proventos, pensões 
e gratificações, percebidos em 31/12/2019, a contar de 1o de janeiro de 2020, referente 
ao índice inflacionário dos últimos doze meses.

§ 1o Os aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência 
não amparados pela paridade constitucional terão seus proventos e pensões 
reajustados na mesma data e com os mesmos índices do regime geral de Previdência 
Social.

§ 2o Esta revisão geral não se aplica aos Agentes Comunitários de 
Saúde e aos Agentes de Combate as Endemias criados pela Lei Municipal n° 
7121/2010.

Art. 2o E concedido aos servidores efetivos, exceto o quadro do 
magistério, empregos públicos, detentores de cargo em comissão, função gratificada, 
função de confiança, gratificação de coordenação, participação de comissões e demais 
gratificações por função, inclusive Autarquias, Fundações, aumento de 0,69% (Zero 
vírgula sessenta e nove por Cento), sobre os vencimentos, proventos, pensões e 
gratificações, percebidos em 31/12/2019, a contar de 1o de janeiro de 2020.

Parágrafo único. Este aumento não se aplica aos Agentes Comunitários 
de Saúde e aos Agentes de Combate as Endemias criados pela Lei Municipal n° 
7121/2010.

Art. 3o Aos servidores do Quadro do magistério municipal além da 
revisão geral prevista no artigo 1o desta lei, soma-se o índice Complementar de 8,53% 
(Oito vírgula cinquenta e três por cento), sobre os vencimentos, proventos, pensões e 
gratificações, para o fim de cumprimento da Lei Federal n° 11.738/2008.

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331-2699 / e-mail: prefertura@carazinho.rs.gov.br
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Art. 4o O vale-alimentação dos servidores municipais, de que trata a Lei 
Municipal n° 7.750/2014, passa a vigorar com o valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez 
reais) mensais.

Art. 5o As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas 
dotações orçamentarias próprias de cada órgão e unidade, do orçamento vigente, já 
estimado com este incremento, conforme Lei Municipal n° 8.571, de 13 de dezembro de 
2019.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, rètroagindo 
seus efeitos a partir de 1o de janeiro de 2020. ■']/} f] /

Gabinete do Prefeito, 16 de janeiro de 2020.
Mil, ff $chm,ítz 

Prefeito

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

M a ri a I cJeLourc tes-GQSte-d5=Mera I s 
SecfètaríãdiAdministração e Gestão Designada
OP003/2b20/JSP

www.carazinho.rs.gov.br 
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