
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 29071
Em: 14/01/2020 - 11:56:30

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Concede aumento real para o vencimento dos servidores da
Câmara Municipal de Carazinho.

Art. 1º É concedido aos servidores efetivos, detentores de cargos em comissão e de função
gratificada, servidores inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Carazinho, aumento real de
0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento), sobre os vencimentos, proventos e pensões.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias, já
estimado com este incremento, conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 (LDO 2020) e seus
anexos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro
de 2020.

Exposição de motivos: A Câmara Municipal de Carazinho concede aos servidores efetivos,
detentores de cargos em comissão e de função gratificada, servidores inativos e pensionistas, em
respeito à iniciativa Legislativa da matéria, aumento real de 0,69% (zero vírgula sessenta e nove
por cento), nos termos do Projeto de Lei do Executivo Nº 1/2020.

Sala Antônio Libório Bervian, em 14 de janeiro de 2020.

Erlei Vieira - PSDB / Janete Ross de Oliveira - PSB / Gian Pedroso - PSB / Anselmo Britzke - PDT /
Lucas Gabriel Lopes - MDB

________________________________________________________________________________
Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _________ Hora: ____________
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
03/2020

MATÉRIA: PLL 01/2020
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA 
DA MESA DIRETORA. CONCEDE AUMENTO REAL AOS 
SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. NORMAS FISCAIS. 
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA SOB PENA DE 
CONDICIONAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA. ANO 
ELEITORAL. CONDUTAS VEDADAS NÃO EVIDENCIADAS. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante à 
Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos constitucionais 
e legais, acerca do projeto de lei n^ 01, de 14 de janeiro de 2020, de autoria da Mesa Diretora, que 
Concede aumento real para o vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Carazinho.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei concede aumento real aos servidores efetivos, detentores 
de cargos em comissão e de função gratificada, servidores inativos e pensionistas da Câmara 
Municipal de Carazinho, no importe de 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento), sobre os 
vencimentos, proventos e pensões. Dispõe, por fim, que os seus efeitos retroagirio a 1? de janeiro 
de 2020.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver nítido 
interesse local1, e a iniciativa legislativa que concede aumento real aos servidores do Poder 
Legislativo local é privativa da Câmara Municipal, através da Mesa Diretora2.

1 (CF/1988): Art. 30. Compete aos Municípios:
I • legislar sobre assuntos de interesse local;
li - 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;
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, com a cooperação técnica e financeira da Unioo o do Estado, programas do oducaçõo pró-escolor e de ensino
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 oela Emenda Constitucional n^ 53. de 2006)

2 (LOM): Art. 17. Compete exclusivamente à Câmara Municipal, além de outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica:

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

I - eleger sua Mesa;
II - elaborar seu Regimento Interno;
III - organizar os serviços administrativos internos, criar, extinguir e prover os respectivos cargos e fixar-lhes os 
vencimentos;
IV - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores;
V - autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a se ausentarem do Município, quando a ausência exceder a quinze dias, do Estado, 
por mais de dez dias e do País, por mais de três dias;
VI - tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer doTribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 
sessenta dias de seu recebimento;
VII - declarar a perda do mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores nos casos previstos na Legislação;
VIII - autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo de qualquer natureza, em que participe o Município, 
estabelecendo as condições e respective aplicação;
IX - autorizar a concessão de serviços públicos;
X - convocar os secretários do Município ou cargos equivalentes, para prestarem esclarecimentos relativos a assuntos de 
sua competência, previamente determinados;
XI - estabelecer e mudar, temporariamente, a sua sede e o local de suas reuniões;
XII - criar comissão parlamentar de inquérito sobre ato determinado, mediante requerimento de um terço de seus 
membros;
XIII - solicitar intervenção do Estado no Município;
XIV-apreciar vetos;
XV - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta;
XVII - autorizar, previamente, a alienação de bens imóveis;
XVIII - receber renúncia do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
XIX - fixar a remuneração de seus membros, do Prefeito e do Vice-Prefeito, em data anterior à realização das eleições para 
os respectivos cargos;
XX - receber o compromisso do Prefeito e do Vice-Prefeito e dar-lhes posse;
XXI - solicitar informações ao Poder Executivo, por escrito, sobre projetos de lei em tramitação na Câmara e sobre atos 
sujeitos à fiscalização do Poder Legislativo;
XXII - emendar a Lei Orgânica, expedir decretos legislativos e resoluções;
XXIII - ordenar a sustação de contrato impugnado pelo Tribunal de Contas;
XXIV - zelar pela preservação de sua competência legislativa, em face da atribuição normativa do Poder Executivo;
XXV - apreciar os atos de concessão ou renovação de serviços públicos concedidos;
XXVI - fornecer certidões;
XXVII - (Suprimido)
(RI): Art. 26 - Compete à Mesa: I - administrara Câmara Municipal; II - regulamentaras resoluções do Plenário; Hl - elaborar 
o regulamento dos serviços da Secretaria da Câmara; IV - emitir parecer sobre recurso de ato do Presidente de Comissão;
V - propor, cada ano, o orçamento da Câmara para o ano seguinte, encaminhando-o ao Executivo, em tempo hábil, para 
integrar o Projeto de Orçamento, bem como a abertura de créditos adicionais dentro do exercício, em relação às dotações 
do Legislativo. VI - promulgar as emendas à Lei Orgânica; VII - cumprir as decisões emanadas do Plenário; VIII - editar 
Resoluções de Mesa; (Incluído pela Resolução n2 345/2018) IX - apresentar, antes das eleições municipais, no último ano 
de cada legislatura, projeto de lei fixando os subsídios do Presidente da Câmara, dos Vereadores, do Prefeito, do Vice- 
Prefeito e dos Secretários Municipais, se for o caso, para vigorar na legislatura seguinte. (Incluído pela Resolução n9 
345/2018)
3 (LOM): Art. 28. Serão objeto de lei 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;

A
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Em relação aos requisitos orçamentário-financeiros, tem-se que o 
pretendido aumento remuneratório se submete aos ditames da Lei Complementar Federal n® 
101/2000 - Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal4.

Assim, a execução5 da despesa 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._____________________________________

Outrossim, 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, § lg, I e II)._____________________

Nesse ínterim, a Lei Municipal n® 8.550, de 15 de outubro de 2019, que 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, prevê que:

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.
§ 15 Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 22 As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos projetos. 
4 (LC n? 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.
§ 4o A 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, § 12, 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.] 7
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Art. 51. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de quaisquer das medidas 
relacionadas no artigo 169, § is, da Constituição Federal, desde que observada a legislação 
vigente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único, da LC n^ 
101/2000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido Diploma Legal, 
fica autorizado para:
I - conceder vantagens e aumentar a remuneração de servidores;
II - criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;
III - prover cargos efetivos, mediante concurso público, bem como efetuar contratações por 
tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público, respeitada a legislação municipal vigente;
IV - prover cargos em comissão e funções de confiança;
V - melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, 
reconhecendo a função social do seu trabalho;
VI - proporcionar o desenvolvimento profissional de servidores municipais, mediante a 
realização de programas de treinamento;
VII - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais, mediante a 
realização de programas informativos, educativos e culturais;
VIII - melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no 
que concerne à saúde, alimentação, transporte, segurança no trabalho e justa remuneração. 
§ is No caso dos incisos I, II, III e IV além dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo, 
os projetos de lei deverão demonstrar, em sua exposição de motivos, para os efeitos 
dos artigos 16 e 17 da LC ne 101/2000, as seguintes informações:! - estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois 
subsequentes, especificando-se os valores a serem acrescidos e o seu acréscimo percentual 
em relação à Receita Corrente Líquida estimada;ll - declaração do ordenador de despesas 
de que há adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com esta Lei e com o 
Plano Plurianual, devendo ser indicadas as naturezas das despesas e os programas de 
trabalho da Lei Orçamentária Anual que contenha as dotações orçamentárias, detalhando 
os valores já utilizados e os saldos remanescentes.
§ 22 No caso de provimento de cargos, salvo quando ocorrer dentro de 4 (quatro) meses da 
sua criação, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro deverá instruir o expediente 
administrativo correspondente, juntamente com a declaração do ordenador da despesa, de 
que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual, exigência essa a ser cumprida 
nos demais atos de contratação.
§ 32 No caso de aumento de despesas com pessoal do Poder Legislativo, deverão ser 
obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal. 
§ 42 Ficam dispensados, da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, atos de 
concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente 
declaratório.
§ 52 Deverão ser considerados na elaboração da proposta orçamentária os efeitos 
resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data de apresentação 
da proposta orçamentária de 2020, que tratem especialmente nos casos dos incisos I, II e III 
do art. 51 desta Lei, ficando dispensada a estimativa de impacto orçamentário e financeiro. 
§ 6e Os efeitos resultantes de que trata o § 59 deverão ser evidenciados no demonstrativo 

de que trata o inciso XIII, do art. 89 desta Lei.
§ 72 Caso não sejam aprovados os projetos referidos no §§ 52 e 62, ou estes sejam 
parcialmente, os efeitos financeiros poderá ser considerados como redução permanente da 
despesa de que trata § 2® do art. 17 da Lei Complementar n9 101/2000.

.A
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Em acréscimo, portanto, a normativa local impõe, ainda, que a exposição 
de motivos seja instruída com declaração do ordenador de despesas de que há adequação 
orçamentária e financeira e compatibilidade com a IDO e com o Plano Plurianual, devendo ser 
indicadas as naturezas das despesas e os programas de trabalho da Lei Orçamentária Anual que 
contenha as dotações orçamentárias, detalhando os valores já utilizados e os saldos 
remanescentes.

No mais.

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 n9 9.504/1997, art. 73, VIII).

Já no que tange a uma possível violação ao princípio constitucional da 
irretroatividade da lei, em obediência ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada (art. 
59, XXXVI), o STF sumulou entendimento (Enunciado 654) no sentido de que "A GARANTIA DA 
IRRETROATIVIDADE DA LEI, PREVISTA NO ART 59, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NÃO É 
INVOCÁVEL PELA ENTIDADE ESTATAL QUE A TENHA EDITADO", de modo que não se constatam vícios 
neste particular.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PLL n9 
01/2020, observadas as ressalvas acima destacadas.

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

Carazinho, 15 de janeiro de 2020.

Luís Fernanj 
Procurador do

Bourscheid
•der Legislativo

Matríci» 50020 
OAB/RS 93.542
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PARECER

Parecer n2 4/2020
Projeto de Lei do Legislativo N^ 1/2020 

Autor: Mesa Diretora
Ementa: Concede aumento real para o vencimento dos servidores da Câmara Municipal de 

Carazinho.
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.

itônio Libório Servian, 16 de janeiro de 2020.Sala/de Reuniões

“ereador Daniel Weber 
Presidente

’/ScA
Lucas Gabriel Lopes 

Vice Presidente Azevedo
Secretário
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Parecer ns 4/2020

Projeto de Lei do Legislativo N? 1/2020 

Autor: Mesa Diretora

Ementa: Concede aumento real para o vencimento dos servidores da Câmara Municipal de 
Carazinho.

Relator: FabioZanetti

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

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

1.

2.

1.
2.
3.

4.

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

Ross d?&ÍAzeiraadoralane

Presidente

dnVla<feíbT:loppén^
Secretário

Vereador Fábio Zanetti Ve/ea

Vice Presidente
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OFÍCIO N? 1/2020/OP
Carazinho, 16 de janeiro de 2020.

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

Assunto: Votação de Projeto.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Para os devidos fins, transcrevemos abaixo o Projeto de Lei N9 1/2020, de 
autoria da Mesa Diretora(P:235/235/20),aprovado pelo plenário deste Legislativo, em 
16/01/2020, o qual tem o seguinte teor:

EMENTA: Concede aumento real 
para ovencimento dos servidores 
daCâmara Municipal de 
Carazinho.

Autoria: Mesa Diretora

Art. 1- E concedido aos servidores efetivos, detentores de cargos em 
comissão e de função gratificada, servidores inativos e pensionistas da Câmara Municipal de 
Carazinho, aumento real de 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento), sobre os 
vencimentos, proventos e pensões.

Art. 29 As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações 
orçamentárias, já estimado com este incremento, conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2020 (LDO 2020) e seus anexos.

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos à l9 de janeiro de 2020.

Atenciosamente, Pref Muroacai & Carazrto 
Secrelana de Administração

16 jah ara
GIAN PEDROSO

Presidente da Câmara Municipal de Carazinho
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI N° 8.590, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

Concede aumento real para o vencimento 
dos servidores da Câmara 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. 1o É concedido aos servidores efetivos, detentores de cargos em 
comissão e de função gratificada, servidores inativos e pensionistas da Câmara 
Municipal de Carazinho, aumento real de 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por 
cento), sobre os vencimentos, proventos e pensões.

Art. 2o As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas 
dotações orçamentárias, já estimado com este incremento, conforme Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2020 (LDO 2020) e seus anexos.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, jetfoagipdo 
seus efeitos a 1o de janeiro de 2020. / /

/

Gabinete do Prefeito, 16 de janeiro de 2020.
iltbn Schmitz 

^ Prefeitoi
/

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

M ari aidezLejifdeszCo___
Secretária dá Administração e Gestão Designada
OP001/2020/JSP

Morais
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