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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 013/2017    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 019/2017    Conclusão: Favorável 
Relator: Ver. Jose Valdir Vivian 
Data: 14 de junho de 2017 
Ementa: Concede Abono aos Servidores Públicos Municipais de Tiradentes do Sul 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem como objetivo 
conceder abono aos servidores públicos municipais e cargos de confiança ativos no mês de maio de 
2017. 

II. A Orientação nº 16.276/2017 indicou a necessidade de adequação, a qual foi sanada pelo 
Executivo. 

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. Por não constituir ligação direta com a prestação laboral a concessão figura como uma mera 
liberalidade do administrador público, podendo o abono ser concedido a qualquer tempo, 
repercutindo na remuneração final do servidor público. 

VI. Assim, diante dos elementos que demostram que o abono trata-se de um acréscimo 
remuneratório temporário e de natureza provisória e diante da previsão em lei que se dará com a 
aprovação do projeto de Lei em tela, entende-se por presente todos os requisitos legais. 

VII. Ainda, destaca-se que diante da mensagem retificativa enviada pelo Executivo passa a 
constar expressamente no texto da propositura que a concessão do abono será apenas aos 
servidores públicos vinculados ao Poder Executivo (Of. 166/17). 

VIII. Da mesma forma, a mensagem retificativa altera a redação do artigo 1º retirando a 
concessão da parcela remuneratória aos agentes políticos, adequando assim ao estabelecido no 
artigo 39, §4º da Constituição Federal. 

IX. Sendo assim, opina-se pela viabilidade do Projeto de Lei. 
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ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

X. Esta Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua 
conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 019/2017, de autoria do poder Executivo. 

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 019/2017 opinam 
pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
 
Sala das Comissões, em 03 de julho de 2017. 

Relator designado:   _______________________ 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 013/2017    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 019/2017    Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Marisa Ines Neumann  
Data: 14 de junho de 2017 
Ementa: Concede Abono aos Servidores Públicos Municipais de Tiradentes do Sul 
 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 019/2017 de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça que, pelo parecer nº013/2017, 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 de sua 
compatibilidade. 

VOTO DO RELATOR: 

III. Considerando que a concessão de vantagem aos servidores caracteriza despesa de pessoal 
e assim, diante da observância das regras determinadas pelo artigo 169, §1º e incisos e diante da 
previsão nas normas orçamentárias e cálculo de impacto orçamentário e financeiro entende-se pela 
viabilidade do Projeto de Lei.  

IV. Levando em consideração ainda que o projeto de lei atende o que dispõe a Constituição 
Federal e nas Leis Municipais. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

V. Dessa forma, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas orçamentária e 
financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei nº 019/2017, de autoria 
do Poder Executivo. 

VI. 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 019/2017 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 03 de julho de 2017. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


