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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAM.ENTO E DO MERCOSUL

PARECER N' oi3 /]9-CEFOR

Estabelece o subsídio mensal do prefeito
como teto remuneratório no âmbito da
Administração Direta e das autarquias e
das fundações da Administração Indireta
do Executivo Municipal.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
dos vereadores Sofra Cavedon, Eng' Comasseto, Marmelo Sgarbossa e Adelí Sell.

A Procuradoria desta Casa manifesta, em seu parecer às fls. 05, que,
apesar de haver previsão legal para a atuação do legislador municipal no âmbito
desta matéria, o conteúdo normativo do prometo de lei viola o disposto no artigo 94,
inciso V[1, letra ''b" da Leí Orgânica, que atribui competência privativa ao Chefe
do Poder Executivo promover a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre
regime jurídico de servidores. Destaca, ainda, que o subteto de Procuradores, por
força do disposto no inciso XI do art. 37, da CF/88, é o aplicável aos
Desembargadores.

A Comissão de Constituição e Justiça também se manifesta pela
existência de óbice de natureza jurídica à tramitação, com o voto com restrições do
Vereador Adeli Self, ressaltando que o art. I' do Decreto n' 19.710, de 28 de
março de 2017 enfatiza a incompetência do Poder Legislativo para legislar sobre
esta matéria, pois nele se observa o próprio Poder Executivo fazendo uso de sua
competência.

"Art. l ' A remuneração, o subsídio, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza remuneratória, permanente. eventual ou
temporária, percebidos cumulativamente ou não, dos ocupantes de
cargos, empregos e funções públicas, dos detentores de mandato
integrantes de conselhos e outros colegiados, independentemente da
denominação adotada, em todos os (órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta do Município. bem como os proventos e as pensões, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito."
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PARECER N' 0i3/19-CEFOR

Embora contestado o parecer da CCJ pela Vereadora Sofra Cavedon

(fls. 1 8), aquela Comissão reiterou seus pareceres anteriores pela existência de
óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo às fls. 25.

Também o parecer da CEFOR às fls. 28 foi pela rejeição do Prometo,

uma vez quejá existe legislação sobre o tema, caso do Decreto 19.710, de 201 7.

Pelas mesmas razões a CUTHAB se manifestou pela rejeição do
Prometo às fls. 3 1 e 32.

O parecer da CEDECONDH, pela rejeição do Prometo teve empate em
sua votação.

E o relatório

Considerando que não foram apresentados fatos novos e que o
Decreto 19.710. de 28 de março de 2017 demonstra o exercício da competência do
Poder Executivo para atuar sobre a matéria, mantemos nosso parece pela rejeição
do Projeto.

Sala de Reuniões, 12 de fevereiro de 2019

Aprovado pela Comissão em ,lq. 02,Jq

VereadorAirtol4Ãjhlto Presidente
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