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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

COMISSÃO URBANIZAÇÃO, TRANPORTES E HABITAÇÃO

PARECERCONJUNTON'Sh/19 CCJ/CEFOR/CUTHAB

Altera o $ 5' e os incs. l a Vll do $ 8', inclui o
art. 34-A e revoga os $g 6', 7', 9' e ]0 do art.
32, todos na Lei Complementar n' 765, de 8 de
julho de 2015, alterando a forma de cálculo da

Gratificação de Atividade Tributária(GAT).
--'''''\

Vem a esta Comissão, para parecer conjunto, o Projeto em epígrafe, de
autoriado vereadorExecutivo Municipal. ' '

A douta Procuradoria desta Casa, em seu parecer prévio, apontou óbice
na tramitação por entender que a matéria, tendo sido objeto de prometo rejeitado no
ano de 20 1 9, não poderia ser apreciada novamente no mesmo ano.

E o relatório

O Prometo de Lei em epígrafe tem como objetivo a alteração da forma de
cálculo da Gratificação de Atividade Tributária (GAT), instituída pela Lei
Complementar n' 765, de 8 de julho de 201 5, desvinculando o cálculo da gratiHlcação
das receitas do Município, sem alterar o caráter de produtividade, mantendo a
vinculação da percepção ao alcance das metas estabelecidas.

Desta forma, há uma tendência de a GAT ter aumentos consecutivos, na
medida em que a arrecadação cresce. Com a aprovação da Lei Complementar n' 859

na arrecadação, o que sem o encaminhamento deste Projeto de Lei signiâcaria um
aumento no valor unitário do ponto para fins de cálculo da GAT

O Prometo propõe um novo sistema de cálculo da gratificação dos
servidores, sendo utilizado o melhor resultado efetivalnente pago, alcançado nas
metas da anual gratificação, o que corresponderá a 1,95 (um inteiro e noventa e cinco
décimos) do vencimento básico da rehrência A para o cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Municipa[ e de ],43 (um inteiro e quarenta e três décimos) do vencimento
básico da referência A para o cargo de Exator da Receita Municipal pal'a quando
ocorrer o atingimento total das metas, sendo calculado de forma proporcional quando
do atingimento de pontuações inferiores. ' ' '
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Com a desvinculação da arrecadação, a GAT só terá crescimentos em
seu valor quando forem concedidos reajustes nos vencimentos básicos de todos os
detnais servidores municipais, de forma isonõmica.

O Projeto faz ainda a adequação da possibilidade de cedência de

servidores dos cargos de Auditor'-Fiscal da Receita Municipal e Exator da Receita
Municipal para outros cargos da administração pública municipal sem ocoiTer perda
da sua remuneração.

Quanto à viabilidade de tramitação, o art. 78 da Lei Orgânica, nos
mesmos moldes a legislação Estadual e Federal, estabelece como requisito de
tramitação a proposta realizada pela maioria dos mesmos da Câmara Legislativa. O
que, sendo um prometo de autoria do Executivo, Hlca suprida com o termo que
acompanha do prometo com as respectivas assinaturas de 1 9 (dezenove) vereadores.'

Diante do exposto, opinamos pela inexistência de óbice de natureza

jurídica para a tramitação da matéria, e, quanto ao mérito, somos pela aprovação do
Prometo.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2019

Aprovado pelas Comissões em á â - H L { ')
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Votação: E]] SIMBÓLICA [] NOMINAL

Comissão de Constituição e Justiça
Vereador Ricardo Games - Presidente
Vereador Cassio Trogjjqç? Vice-Presidente
Vereador Aderi Self
Vereador Clàudio Janta (em Hçgllçg) Ver. Giovane Byl
VPl9Pg9 Mélç Bn!!! glV
Vereador Mendes Ribeiro
Vereador Reginaldo Pujol
Total votos Sim

Votação

IÇglDjglêgggÇçgpomia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL
Vereador Airto Ferronato - Presidente
Vereador Fende Camo;?qlg - Vice-Presidente
Vereador Idenir Cecchim
Vereador Jogo Cardos Nedel
Vereador Mauro Pinheiro
Total votos Sim

portes e Habitação
Vereador Dr. Goulart - Presidente
Vereador Roberto Robalha - Vice-Presidente
Vereadora Karen Santos
Vereadora Pauilnho Motorista
Vereador Prof. Wambert
Vereador Valter $ggelsteín
Total votos Sim

porte e Juventude
Vereador Prof. Alex Fraga - Presidente
Vereador Cassiá Carnes -- Vice.Presidente ' .l:..=:::=:'''
Vereador Alvonl MedIRa ....-.-
Vereador EDgel1116ii:o-.GarTTãgêêtto
bZeceadara'l@auro Zactier
Total votos Sim

Comissão de Defesa do Cona urbana
Vereador Moisés Barboza -- Presidente

Vereador Jogo Bosco Vaz
yglgggç?ra Comandante NáÉiia-.---'-"'
Vereador LuçlênoMntonio
:béplipegÇlflMglçplg Sgarbossa
Total votos Sim

Comissão de Saúde e Meio Ambiente
Vereadora Lourdes.$pllg1lgçL: Presidente .....-----
Vereador José Frestas - Vice-Presidente
Vereador Aldaclr Ollboní ""' '"'...::::::-"
Vereador Hamílton Sossmeiêc

lbCelPeg9ZÇBP4@8@B
MadMaulo Brum
Total votos Sim
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RESULTADO: B !ÕVN)O [] EMPATADO
Abstenção

[] REJEITADO
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