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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Parecer: 017/2016   Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 017/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Alceu Paulo Muller 

Data: 07 de junho de 2016 

Ementa: Autoriza o Executivo Municipal Adiantar 50% da Gratificação Natalina aos Servidores 

Municipais. 

 

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

pagar de forma antecipada 50% do valor da gratificação natalina de 2016 (13º Salário/2016) aos 

servidores municipais, no mês de julho de 2016, da forma como vem acontecendo anualmente. 

II. A orientação jurídica nº 17.363/2016, entendeu pela viabilidade do projeto de Lei, contudo, 

sugerindo a inclusão de um parágrafo único ao art. 83 da Lei nº67/1994. 

 

VOTO DO RELATOR: 

III. A respeito da iniciativa legislativa para dispor sobre a matéria, se tratando dos servidores do 

Executivo colaciona-se o disposto na alínea “a” do inciso II do §1o do art.61 da Constituição Federal. 

Da mesma forma, a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 73, encontra-se em sintonia ao 

estabelecido na Constituição Federal. 

 Ainda, a competência para legislar é privativa do Prefeito, estando a proposição corretamente 

proposta. 

Quanto ao conteúdo da proposição, a gratificação natalina é disciplina na Lei nº 67, de 1994, 

que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores do Município, em seu artigo 82 e seguintes. 

Dessa forma, observa-se que a lei prevê no art.83, o pagamento da gratificação natalina até o 

dia vinte do mês de dezembro de cada ano, portanto, apenas há a obrigatoriedade do pagamento da 

vantagem até a data ali estabelecida, o que não inviabiliza o seu adiantamento, contudo, ocorre a 

necessidade de lei autorizativa, em atenção ao princípio da legalidade, observando ao disposto no 

caput do art.37 da Constituição Federal. 

Todavia, nos termos da Orientação Jurídica nº 17.363/2016, sugere-se ao Executivo que o 

projeto de lei em questão seria mais preciso se indicasse a inclusão de um parágrafo único ao art. 83 

da Lei nº 67, de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores, prevendo a 

possibilidade de antecipação de parte da gratificação natalina. Tal orientação faz-se importante, uma 

vez que referida antecipação vem ocorrendo anualmente, assim conveniente a adequação no Regime 

Jurídico. 

Portanto, correta a apresentação da propositura para regulamentar a matéria e presentes todos 

os requisitos de constitucionalidade e de interesse público. 

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

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

favorável à tramitação do projeto de lei nº 017/2016, de autoria do Poder Executivo. 

 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Leomar José Renz, Vice: 

Alceu Paulo Muller, Membro: Leila Cristina Pilger Hermes, examinando o projeto de Lei nº 017/2016 

opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 20 de junho de 2016. 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 017/2016   Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 017/2016  Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Elissandro Moacir Bonfanti 

Data: 07 de junho de 2016 

Ementa: Autoriza o Executivo Municipal Adiantar 50% da Gratificação Natalina aos 

Servidores Municipais. 

 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 017/2016, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 

Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº017/2016, 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. 

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Está Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas orçamentária e 

financeira, encaminha o voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei nº 017/2016, 

de autoria do poder Executivo. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: 

Elissandro Moacir Bonfanti, Vice: Marisa Ines Neumann, Membro: Alceu Diel, 

examinando o projeto de Lei nº 017/2016 opinam pelo parecer favorável nos termos do 

Relator. 

 

 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 20 de junho de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   


