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PARECER N2 002/2021 

A COMISSAO DE OR�AMENTO, ADMINISTRA�AO E FINAN�AS, sobre 
o Projeto de Lei do Executivo nQ 003/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
dispoe sabre a revisao geral anual da rernuneracao dos servidores do Poder 
Executivo Municipal e adota outras providencias, 

I - RELATORIO 
Por conta da contarninacao par Covid-19 do Relator da Cornissao 

(vereador Ronalda Batista da Silva), assume a relatoria o vereador Manoel 
Pereira Angelo, e coma secretario o vereador Sandrierio Ferreira Rocha (19 

suplente ). 

Vern a analise desta Cornissao o Projeto de Lei do Executivo n9 

003/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que dispoe sabre a revisao geral 
anual da rernuneracao dos servidores do Poder Executivo Municipal. 

O projeto foi protocolado no dia 09 de marco de 2021, mas voltou ao 
Executivo para analisar Pedido de Indicacao aprovado em Plenario, que pedia o 
reajuste para todas as categorias. 0 Sindicato dos Servidores Publicos 
Municipais tambern solicitou modificacoes ao Poder Executivo. 

Somente no dia 26 de rnarco de 2021 o senhor Prefeito reapresentou o 
projeto, nao atendendo ao pedido do Plenario e nao atendendo a maioria dos 
pedidos do Sindicato. Apenas a adocao do INPC (ao inves de IPCA) foi aceita. 

Reapresentado o projeto, voltou da mesma forma, concedendo reajuste 
apenas aos servidores que ganham no maxima 1 salario mfnimo, deixando de 
fora todos os outros trabalhadores. Mas deve-se lembrar que nao e esta a 
vontade da Casa. Mas coma o projeto de reajuste e de autoria apenas do senhor 
Prefeito, nao pode a Camara emendar o projeto. 

II -ANALISE 
Esta Comissao e competente a opinar sabre as materias relativas a 

Orcarnento, Adrninistracao e Financas. Desta forma, a primeira analise e de que 
Projeto e mais uma prova de que a atual gestao esta totalmente perdida e 
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desorientada, pois o reajuste para aqueles que ganham ate 1 salario m(nimo e 
autornatica ja em janeiro de 2021, e nao precisaria passar pelo Plenario da 
Camara. A Medida Provis6ria 1.021/2020 aumentou o salario mfnimo em todo 
o territ6rio nacional, ea Constituicao Federal diz no art 7Q, IV que o valor e 
nacional mente u nificado. 

A atual gestao comente um grave erro ao deixar de pagar o valor 
corrigido desde janeiro de 2021, devendo efetuar o pagamento retroativo de 
form a integral para to dos que ganham ate 1 salario mf nimo. Repita-se: o 
pagamento do valor atualizado do salario minimo ja deveria ocorrer 
desde janeiro, sem necessidade de aprovacao do Poder Legislativo, por 
ser obrigacao constitucional. 

Ja em relacao ao pequeno valor extra, atualizado segundo o IPNC (um 
valor que nao chega a R$ 5,00) a Cornissao deve se pronunciar favoravelmente 
ao Projeto de Lei, apesar de considerar injusto o que o Executivo fez, o 
congelou os salaries. 

III - VOTO 
Ante o exposto, apesar do grave erro do senhor Prefeito em nao pagar o 

salario mfnimo desde janeiro de 2021, voto pela aprovacao do Projeto de Lei 
do Executivo nQ 003/2021, na redacao apresentada em 26 de marco de 2021, 
apesar da injustica de nao reajustar o salario de todos os servidores. 

Sala das Sess6es da ca�a� �i· de Marco de 2021. 

Vereador M��t;RE RA kNGELO 
RELATOR - em exercicio 

RESULTADO DA VOTA�A.O DO RELAT6RIO DO RELATOR 

PARECER DA COMISSAO 

A COMISSAO DE OR�AMENTO, ADMINISTRA�AO E FINAN�AS, em 
sessao de 06 de abril de 2021, desta forma, nao existindo impedimentos no 
ambito do que nos cabe analisar, manifestamo-nos favoravelmente a 
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aprovacao do Projeto de Lei do Executivo nQ 003/2021, os vereadores 
Antonio Alves Monteiro, Manoel Pereira Angelo e Sandrierio Ferreira Rocha. 

Estiveram presentes os Senhores Vereadores abaixo identificados. 

Sala das Cornissoes, em 06 de abril de 2021. 

s1,�00?iif o FElifili'it(lfo 
Secretario - em exercfcio 


