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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

 

Parecer: 03/2016    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 003/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Alceu Paulo Muller 

Data: 12 de fevereiro de 2016 

Ementa: Altera o Valor dos Vencimentos Básicos dos Cargos Efetivos do Magistério 

Municipal. 

 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem 

como objetivo fixar novos valores dos vencimentos básicos dos cargos efetivos do 

Magistério Público Municipal, alterando a Lei Municipal nº347/2002, em seu artigo 29. 

II. A orientação jurídica nº 3.410/2016, referente ao presente projeto, entendeu pela 

regularidade do trâmite do Projeto de Lei, desde que acompanhado do impacto 

orçamentário, a ser analisado pela Comissão competente. 

 

VOTO DO RELATOR: 

III. A matéria de que trata o projeto de lei é de interesse local, atendendo desta forma 

o que determina o art.30, I, da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município. 

Registra-se, ainda, que compete ao Chefe do Poder Executivo dispor acerca da 

criação de cargos e funções para o Quadro de Pessoal do Poder Executivo, nos termos do 

disposto na alínea “a” do inciso II do §1º do art. 61 da Constituição Federal, aplicável por 

simetria aos Municípios.  

Tem-se que a medida é da conveniência e oportunidade do Prefeito, dentro da sua 

cláusula de governabilidade e possui respaldo na Lei que regulamenta o piso Nacional do 

Magistério (Lei nº 11.738/2008). 

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha 

sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 003/2016, de autoria do poder 

Executivo. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 07 de março de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

Parecer: 03/2016    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 003/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Marisa Ines Neumann 

Data: 12 de fevereiro de 2016 

Ementa: Altera o Valor dos Vencimentos Básicos dos Cargos Efetivos do Magistério 

Municipal. 

 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 003/2016, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 

Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº03/2016, concluiu ser favorável à 

tramitação da matéria, considerando que a mesma atende aos preceitos constitucionais de 

competência e de conteúdo. 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o projeto 

de lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta Comissão, 

para exame da sua compatibilidade. 

 

VOTO DO RELATOR: 

III. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 

Federal e na lei municipal. 

IV. Com relação à estimativa do impacto-financeiro apresentado junto ao Projeto em 

tela, verifica-se que este não apresenta à indicação de todas as informações exigidas pela 

lei Complementar nº 101/00. 

V. Contudo, conforme orientação técnica da assessoria contábil, nº 4.193 e 

3.926/2016, “ [...] é importante lembrar que o percentual com a despesa total com pessoal 

do município no exercício 2015 foi de 47,28% sobre a Receita Corrente Líquida, conforme 

certidão TCE/RS nº 1.421, de 16 de fevereiro de 2016, sendo que o percentual não pode 

ultrapassar o limite prudencial de 51,30%  sob pena de ficar sujeito ás restrições do artigo 

22 da LRF, no que diz respeito ao extrapolamento do limite prudencial.”. 

Assim, leva-se em consideração o estabelecido no artigo 20 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF 101/00). 

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

VI. Na condição de Relatora, nesta Comissão, considerando os estudos realizados nas 

áreas orçamentária e financeira, encaminho meu voto favoravelmente à tramitação do 

projeto de lei nº 003/2016, de autoria do poder Executivo, uma vez que trata-se de um 

direito aos profissionais do magistério assegurado em lei. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 07 de março de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   


