
舅疹

O RA3^●●o CON¬NO^

PRoIETO DE LEr N..0212016

O PRETEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICiPIO DE

VERTENTES, ESTADO TEDERADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuiq6es legais

conferidas pela Lei Organica Municipal e em especial com supedaneo no arr_60 da norma
antedita, envia para apreciaqAo do poder Legislatjvo o seguinte:

Ementa: "Criaa Leideque CONCEDE REAIUSTE

DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PT]BLICOS

MUNICIPAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS",

A Camara Municipal de Vertentes, Estado de pernambuco, aprova
e o Chefe do Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art 19 ‐ Fica autorizada a adequa,aO da remunera,ao

servidOres p`blicOs municipais que percebem remuncra,ao inferiOr ao sallriO

nacional,em face dO realuste deste para R$880,Oo〔
0■OcentOs e oitenta reais〕

Art, 2.9 Fica autorizada ainda, o aumento aos cargos efetivos e
comissionados expostos nos quadros consfantes no anexo L

Art.3.o - As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta das
dotagdes pr6prias, consignadas no orgamenlo corrente, podendo ser suplementadas se
necessirio, de acordo com a Lei Federal4.320/64.

Art.4.a - A presente lei entra em vigor na data de sua publicaEao,
retroagindo seus efeitos a partir de primeiro (1.eJ de ianeiro de 2015_

Art.5.e, Revoga-se as I q6es ent contrjrio.

Vertentes‐ PE,05 de fevereirO de 2016

paga aOs

minimO
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Nomeclatura Simbo o Vencimento
Coordenador CDA-4 R$:900,00
Tesoureiro CDA-4 R$:900,00

Nomeclatura Nivel Vencimento
MOtOnsta sAMU Mёd o R$i900,00

Rua Dr Emfdlo Cavalcanl.n'97-CentrO_vertentes_PE~
CEP 55 770‐ 00o― Fone 81 3734 1156-CNPり 10296887/0001-60

Ihgina 2 rle 5



舅易
V[卿 7ES

O TRABA=● OCOヽ口HOA

IUSTIFICATIVA

Il.mo Sr. Presidente,

Ilustres Vereadores,

Em conformidade com o disposto no artigo 37, X, da

ConstituiqSo Federal, submetemos a apreciaCeo desta Colenda Casa de Leis o

presente Projeto concedendo reajuste aos vencimentos dos servidores ptblicos
municipais, de modo a readequar os salerios percebidos pelos funciondrios e a
necessidade imperiosa ante as fung6es desempenhadas.

O aludido reajuste decorre da revisAo geral anual, consoante
determinageo Constitucional. Em funrao do reaiuste do salirio minimo nacional, o
reaiuste salarial no momento ser, somente para os servidores que percebem
valores inferiores ao mesmo; no tocante ao reajuste dos demais servidores sereo
determinado somente ap6s a analise da evolugao das receitas municipais e das
limitat6es impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101/00).

Tal projeto Lei visa corrigir a defasagem do perfodo,
aplicando-se o indice 71,60/o (onze virgula seis por cento).

A limitagao do indice proposto mostra a fragilidade que os
administradores tem face as dificuldades financeiras dos Municipios, sendo que o
percentual se mostra dentro da capacidade local, ou seja, dentro da realidade, que
diga-se ainda aceit6vel diante dos in[meros reclamos dos nossos municipios
confinantes.

O reaiuste justifica-se pelo incontestavel fato de que a
inflageo vem defasando os salariosj com a mcdida busca_se amenizar as perdas
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salariais, al6m de valorizar os valorosos servidores pliblicos que recebem a menor

que o saldrio minimo legal.

Assim, observando-se que os indicadores econ6micos

demonstram que os indices inflacionarios, que jii fogem um pouco do controle,

persistem num patamar anual que contribui para a perda do poder aquisitivo dos

servidores, e, considerando que os gastos com o pessoal, referido no presente

projeto de lei, estao de acordo com a Lei de Diretrizes Orcamentirias, Plano

Plurianual, Lei Orgamentiria em vig6ncia, bem como aos ditames da ConstituiEeo

Federal e Lei Complementar n.0 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

A limitagao orCamenteria faz com que, lamentavelmente, neo

se aplique um percentual de aumento superior, sob pena de comprometimento das

financas do municipio.

A presente propositura 6legal e constitucional.

A despesa estimada com a folha de pagamento para o

exercicio de 2016, seri devidamente apropriada e consiSnada na respectiva Lei de

Diretrizes Orgamentdrias ILDO) e Lei Or9amentAria Anual (LOA) para os

mencionados exerclcios.

He que se considerar ainda a necessidade da Administraqao

Piblica Municipal adequar ao valor do novo salerio minimo na remuneragio dos

servidores que percebem valores inferiores a este, ante o reajuste concedido pelo

Governo Federal para o minimo legal, que passou para R$ 880,00 (oitocentos e

oitenta reais).

E para suportar tais gastos com pessoal, o Poder Executivo

usara dotag6es pr6prias, consignadas no or9amento corrente, podendo ser
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suplementadas, caso necessiirio, de acordo com Lei Federal 4.320/54. Estas as

objetivas razdes pelas quais elaboramos o presente Proleto que, esperamos, possa

merecer a habitual atengeo e aprovagao pelos membros desta Egr6gia Camara

Legislativa.

Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovagao dos

Sr.s Vereadores ao presente projeto de lei.

Em Vertentes,0S de fcvereiro de 2016.
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