
 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 

 

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 012/2017    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 018/2017    Conclusão: Favorável, com emenda 
Relator: Ver. Marcia Muller Pedrolo 
Data: 02 de junho de 2017 
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 
adiantar 50% da gratificação natalina aos servidores do Executivo e legislativo, secretários 
municipais, prefeito, vice-prefeito e vereadores. 

II. A Orientação nº 14.848/2017, referente ao presente projeto, não apontou erros quanto ao 
conteúdo, porém indicou a necessidade de corrigir a redação do artigo 1º para esclarecer que cada 
Poder (Legislativo, para os seus servidores e vereadores; e Executivo, para seus servidores, Prefeito, 
Vice-Prefeito e Secretários) cumpram, no espaço de suas competências funcionais, a previsão de 
adiantamento da gratificação natalina. 

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 artigo 19, II da Lei Orgânica do Município. 

IV. Quanto a iniciativa legislativa o Projeto de Lei está em conformidade com o disposto no 
inciso XI do art. 73 da Lei Orgânica, proposição versa sobre a organização e funcionamento da 
Administração e dos serviços públicos locais. 

V. Sob o ponto de vista material observa-se que a gratificação natalina é disciplinada no Regime 
Jurídico único dos Servidores Públicos Municipais. 

VI. Por sua vez, a previsão de adiantamento fica viabilizada pela apresentação e aprovação do 
presente projeto de lei. 

VII. Quanto à forma, esta Relatoria acata a sugestão técnica da Orientação. Portanto, com o 
objetivo de ajustar o texto do artigo 1º para que não ocorra equívocos de interpretação, apresenta-
se a seguinte emenda redacional, que não altera o conteúdo, apenas ajusta a forma. 

“Art. 1º Autoriza o Município a realizar o pagamento, sob a forma de adiantamento, de 
cinquenta por cento da Gratificação Natalina referente ao ano de 2017.  
Parágrafo único. O Poder Executivo e o Poder Legislativo providenciarão o atendimento 
da presente Lei para os servidores e agentes políticos de seus respectivos quadros 
funcionais.” 
 

 No texto original, o artigo 1º constava com a seguinte redação: 



 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 
 

“Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a pagar no mês de Julho, como forma 
de Adiantamento, 50% (cinqüenta por cento) da Gratificação Natalina de 2017 (13º 
salário), aos servidores do Executivo e Legislativo, Secretários Municipais, Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores.” 

VIII. Ainda quanto à forma, esta Relatoria entende pela necessidade de dar nova redação ao 
artigo 5º, com o objetivo de ajustar o texto às diretrizes da técnica legislativa constantes na Lei 
Complementar Federal nº 95 de 1988. 

Tal adequação se faz necessária pois o artigo 11, inciso III, alínea “b” da LC nº 95 prevê que 
cada artigo deve restringir-se a um assunto e no artigo 5º do presente Projeto de Lei consta dois 
assuntos (vigência e revogação) no mesmo dispositivo.  

Além disso, o artigo 9º também da lei Complementar nº95/1998, não admite o uso da 
cláusula genérica de revogação e assim, tendo em vista que não existe disposição anterior para ser 
revogada, uma vez que a Lei anterior admitia a antecipação da gratificação natalina apenas para o 
ano de 2016, não tratando de hipótese de adiantamento permanente. 

Por esses fundamentos, justifica-se a apresentação da seguinte emenda redacional: 

“Art. 5º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

No texto original, o artigo 5º constava com a seguinte redação: 

“Art. 5º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário.” 

IX. Sendo assim, opina-se pela viabilidade do Projeto em tela. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

X. Esta Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua 
conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 018/2017, de autoria do poder Executivo, com 
emenda redacional nos termos justificados nos itens VII e VIII.  

XI. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir Vivian, Vice: 
Marino Hermes, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o projeto de Lei nº 018/2017 opinam 
pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 19 de junho de 2017. 

Relator designado:   _______________________ 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 012/2017    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 018/2017    Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Valdir de Almeida Bueno  
Data: 02 de junho de 2017 
Ementa: Autoriza o Executivo Municipal Adiantar 50% da Gratificação Natalina aos Servidores 
Municipais. 
 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 018/2017 de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça que, pelo parecer nº012/2017, concluiu ser favorável à tramitação da matéria, 
considerando que a mesma atende aos preceitos constitucionais de competência e de conteúdo, 
ressaltando, no entanto, a necessidade de alteração devido à exigência de correção formal, a redação 
dos artigos 1º e 5º, propondo para tanto emenda redacional. 

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 de sua 
compatibilidade. 

VOTO DO RELATOR: 

III. Considerando que o projeto de lei atende o que dispõe a Constituição Federal e nas Leis 
Municipais, opina-se pela sua viabilidade. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Dessa forma, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas orçamentária e 
financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei nº 018/2017, de autoria 
do Poder Executivo. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Marisa Ines 
Neumann, Vice: Renato Andre Both, Membro: Valdir de Almeida Bueno, examinando o projeto de Lei 
nº 018/2017 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 19 de junho de 2017. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


