
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura de PassO Fundo 

Secretaria de Administração - SEAD 

Passo Fundo/RS, 18 -de março de 2021: 

MENSAGEM N° 19/2021 
; 

Exrno. Sr. 
Ver. Rafael  tads  Colussi 
Db. Presidente da Câmara de Vereadores 
Passo Fundo/RS ' 

, 
Senhor Presidente, 

Para os efeitos legais, submeto a deliberação dessa Câmara Munidpal a seguirite 

matéria: 

PROJETO DE LEI: '- 

EMENTA:  "DISPÕE SOBRE A, REVISÃO GERAL AIiUAL 2021 DOS 
VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS, PENSÕES, DIÁRIAS, 
FUNÇÕES GRATIFICADAS-  E VALE-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, A.UTÁRQUICA.E 
FUNDACIONAL E DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO ) 
PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICA". 

DO REGIME DE URGÊNCIA 

Encaminho Para a análie dessa Egrégia Casa Legislativa, o incluso 'Projeto de 

Lei, em REGIME DE URGÊNCIA,  forte no artigo- 86, §1° da Lei-  Orgânica, que "DISPÕE 

SOBRE , A REVISÃO GERAL ANUAL 2021 DOS VENCIMENTOS, §ALARIOS, 

PROVENTOS, PENSÕES, DIÁRIAS, FUNÇÕES GRATIFICADAS E VALE-

ALIMENTAÇÃO pos SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO 
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DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL E DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES 

POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICA". 

A urgência se justifica razdo da neceSSidade operacional do Município de 

implaMar p§ novos Valores jd na folha do pagamento do mês de abri1/2021. 

JUSTIFICATIVA  

, 0 presente Projeto de Lei visa atender .a determinação contida,nO  art  37, inciso 

.‘ da Constituição Federal que assegura a  re-Visão geral anual dos vencimentos, sal4rios, proVentos, • 

, .Pensões, diarias, funções gratificadas e vale-alimentação dos servidores Públicos ninnicipaiS, da 

Administração direta e indireta e dos subsídios dos agentes  politicos  do Poder Executivo, 

observada a iniciativa privativa Previstína Carta Federal: 

0 indice eleito  paid  a revisão gerar amial ora proposta considera - a variação 

acumulada, .fid periodo de março/2020 a fevereiro/2021, do indice Nacional de preços -ao , 
Consumidor,  Amplo WCA/I13GE, no percentual total,  de 5,19%,,  a fornia: de reposição salaiial '  

sera  em 03 parcelas, no ,percentual de .1,73% cada parcela, não lcumulativa ; calculado sobre 

padrão de vencimento referente ao mês de fevereiro/2021, sendo a•primeira a Contar do dia 

01/03/2021 e as subsequentes a contar do dia 01/08/2021 e 01/12/2021. 

- A titulo 'exeinplificativo, cita-se a projeção do, vencimento  basic°  Padrão, para  , - 
-demonstrar a forma de reyisanno percentual de 5,19%, escalonada em 03 parcelas: 

- , - 

Estatutário nível superior' 
F'adido S1 grau A - 
Venimento: R$ 4.332,85' 

Vencimento em fevereiro de 2021_ - R$ 4.332,85 
Reajuste em março (1,73% x 4.332,85) 74,96 
Vencimento em março de 2021 R$ 4.407,81 
Reajuste em agostb (1,73%.x 4.332,85) 74,96 
Vencimento em agosto de 2021 -Rt 4.482,87 
Reajuste.  ern  dezembro (1.;73% x 4.332,85) 74,96 :* 
VenciMento em dezembro de 2021 R$ 4.557,73 
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O vale-alimentação dos servidores municipais, tera seus, valores revisados no 

mesmo percentual aplicado a revisão gerai,  on  seja: 5,19% (cinco virgula dezenove por cento), 

parcelado nas mesmas condições dos vencimentos, ou seja, em 63 parcelas,  'has  datas de 

01/03/2021, 01/08/20-21 e 01/12/2021 aplicado sobre o valor Vigente no mês de Ifevereiro/2021. 

A presente proposta leva em consideração as condições financeiras do Municipio, 

bem como considep, também, o momento enfrentado, não)só pelo Município mas pelo ;mundo 

inteiro, em, decorrência da situação de calamidade pública causada pela pandemia da COVID-119, 

cuja situação foi reconhecida Pela Organização Mundial de SiLde7  

Com intuito de enfrentar essa crise ".Sanitaria mundial, • o governo federal editou 
• . • ' 

• -diversas regras, que fazem parte do Programa Federativo dêgnfrentamento a COVID-19, através 

:da promulgação da Lei Complementar n.° 173, de 27 de' maio de 2020, entre elas, vedou a 

--concessão de vantagens., amilentos, reajustes ou adequação dê remuneração-raos  membros de 

poder ou órgão, servidores e empregados, exceto .quando derivado de sentença judicial transitada 

em julgado ou detertninação legal anteri6r A. calamidade pública até 31/12/2021.: 

:0 Tribunal de Contas do Estado do kio G:runde do Sul, corri-intriito de auxiliar na . . . , . , , , • 
aplicação de todos os dispositivos da- citada norma, criou  urn,  grupo' de estuclOs instaurado pela 

Portaria \ ./I'' 539/2026, cujoo trabalho, gerou -um ,documento que orienta  on .  Municipios I na 

interpretação das. Vedações,- nesse documento  definiu* qual. o "conceito de' reajuste das.• 

remunerações para  tins  de aplicação da vedação.  

Transcreve-se, por oportuno, urri trecho da interpretação proferida -pela referida 

, .cOrte de contas, sendo vejamos:' 

(...) Sobre tais vedações, ha. de -Se ter atençãci com as expressões utilizadas Ina. 

norma. Nesse ponto, cabe transcrever observação da Consultoria Técnica deste Tribunal: Ainda, 

atente-se ao fato de que o dispositivo menciona inadvertidamente - o termo "yeajuste, em rela ,  

ao qual há que se ter- à devida cautela, vez que, sabidamente, este vocábulo assume conto o 

diversos conforme os critérios eleitos per seu intérprete.,(...) Frise-Se que, Para o entendimento ora 

esposado, ha estabelecer-se a necessária distinção entre reajuste e aumento salarial; lernbranlo- 

se que estuTCE já afirMou, alhures[3], que reajuste 6 a expressão atrelada. ao  conceito de 
, • 
aumento real.  JA  a revisão geral trata da reposição da inflação.  

- A colocação reproduz entendimento ja consolidado no Supremo Tribunal Fedefal 

sobre o tema, conforme se vislumbra em excerto da ementa na ADI 3968 / PR PARAIiii: 2. Q 
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reajuste de remunerações e subsídios por lei especifica tein_por, objeto a readequação da retribidgão 

pecunidria, devida pelo• exercício de 'determinadó cargo, ajustando-a A realidade 'das 1sias 

responsabilidades, atribuições e mercada de trabalho,-  enquanto que a revisão geral anual terri por 
, 

escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsidios ‘de todds -os 

= servidores-  públicos e agentes  politicos,  dré determinado ente federativo. Noutro ponto ; diz a já 

referida manifestação da Consultoria Técnida: A conclusão,que se impõe, então, da leitura acUrada 

dos dispositivos citados da  LC  n° 173/2020, não obstante a utilização pelo legislador do termo 

"reajuste" atrelado,A inflação e não ao aumento real, é a que,aponta sua intenção de permitir a, 

revisão geral• anual. Sem embargo do ,acirna dito, uma observação que se deve fazer quarito 

-previsão do inciso X do  art.  37 da Constituição Federal de 1988; conta redação dadaIiela Einenda 

Constitucional n° 19/19.98, diz dom o julgamento do Supremo Tribunal Federal, fixando a tese no, 

jUlgamentó do Recurso Extraordinário  n° 565089: de que "0 não encaminhamento de projeto de- 

lei de revisão anual dos vencimentos dos -Servidores públicos, previsto no inciso .X do  art  37 da • 

CF/198`8 não.'gera direito subjetivo a indenização. fieve o Poder - Exécutivo, no entail:to,• , 

'pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão • 
• 

Dessa forma, o Municipio adotariClo o entendimento expresso pelo Tribunal l de 

bOntas,,o qual canceitualmente distingue a expressão 7reajuste'! da expressão "revisão geral", e 

que esta propondo a revisão geral anual dos, vencimentos; saldriaS, proventos, pensões, diárias, - 
funções' _gratificadas e vale-alimentação dos servidores pablicos municipais da Administração 

, 
direta e indireta e,dos subsidios dos agentes  politicos  do Poder Executivo. - 1 

Destaca-se, também, que o indice IPCA, adotado nt presente proposta, decorre da 

previsão do inciso VIII da  art:  8° da  LC  173/2020f I  

Art  8° Na hipótese de, que trata o  art  65 da Lei Complernentar n° 101, de 4 de  

malt;  de 2000, a UniAb, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 'afetadoSs pela dalaniidade 

'pública decorrente da pandemia da Covid-19ficam proibidos, ate 31 de dezembro' de 2021, de: 

(•••) 
VIII - adotar medida que implique reajuSte de despesa.. obrigatóna acima da - 

variação dá inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

"observada a preservaçio do poder aquisitivo referida no  inciso IV do caput do.  art.  7°, da 

Constituição Federal; 
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Segue estimativa do impacto or9atriehtdrio-financeiro dag deSpesas.  decorrentes da 

presente proposta.„ 

Assiml  é que estamos encaminhando o presente Projeto _de Lei para analise e 

deliberação desse Egrégio Poder Legislativo. 

Atenciosamente 
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- PROJETO DE LEI , 

DISPÕE , SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL 2021 DOS 
VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS, PENSOES, 
DIÁRIAS, FUNÇÕES GRATIFICADAS E VALE-
ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES POI3LICOS MUNICIPAIS 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, , AUTÁRQUICA E 
FUNDACIONAL E DOS - SUBSÍDIOS DOS , AGENTES  
POLITICOS  " po PODER EXECUTIVO, — CONFORME 
ESPECIFICA. 

- 

‘  Art  1° Esta Lei estabelece o indice da revisão geral aritial; de que trata o inciso 
X, parte final, do  Art  37 da Constituição Federal aplicável aos vencimentos, salários, proventos, 
pensões,, diarias, funções gratificadas e vale-alimentação dos servidores publicos  municipals  da 
Administração direta, Autárquica e Fundacional e aos subsidios dos 'agentes  politicos  do Poder: 
Executivo, nos termos que especifica.  

Art  2° 'Os. valores dos padrões,  de vencimentos, salário, funções gratificadas; 
vantagens, diarias,- proventos e pensões não vinculadas =a outros  indices,  dos servidores públicos - 
municipais da Administração direta, Autárquica e Fundacional, e também dos subsidids do 

- Prefeito;  Vice-Prefeito, Secretários Municipais ficam revisados em 5,19% (cinco virgula 
'dezenove por cento) - 

§ 1° 0 índice de reajuste previsto no ̀ ,.caput deste artigo coriesponde a revisão 
geral" "para 'reposição das perdis inflacionarias ocorridas no: periddo_ de", março/20,20 a• 
fevereiro/2021;:utilizandoSe como fator de correção o indice Nacional de Preços  ad  Consumidor 
Amplo — IPCA/IBGE acumulado no  period°,  conforme informações do Banco Central do Brasil. 

§,2'O indice a que se refere este artigo,  sera  concedido  'ern  ,03(três) parcelas da 
seguinte forma: 

I —,1,73%Pa Contar de 1° de março de '2021; 
- II — 1,73% a Contar de 1°  de agosto de 2021,. 

III -- 1;73% a Contar de 1°de dezembro de 2021. 
' • • . 

§ 3°-OS percentuais previstos nos incisos I a  III  do Parágrafo anterior setão 
calculados -sobre os padrões de vencimentos vigentes no mês de fevereiro de 2021, de forma não 
cumulativa.  

"Art.  3° 0 vale-alimentação 'dos servidores- públicos rininicipais da 
Administração direta e indireta  sera  reajustado em 5,19%, concedido em 03(três) parcelas, 
conforme segue: , 

Rua Dr: Joao  Freitas,  '75  Passo  Fundo/RS .= CEP 99.010-005 — e-mail: sead@pmpf.rs.6ov.be  
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— 1,73% a contar de 10  de Março de 2021; 
II — 1,73% a contar de 1° de agosto de 2021; 

.  III  — 1,,73% a contar de 1° de dezembro de 2021. 

Paragrafo  finite°.  ,C5§ percentuaispreVistos nos incisos I a  III  desse artigo serão 
calculados sobre o valor vigente no mês de fevereiro de 2021, de forma não Cumulativa.  

Art  4° As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta das dotaCões. 
-próprias d orçamento do Municipio.  

Art  5° Estalei -entra em vigor na data de 'sua publicação, retroagindo seus 
efeitos apartir de 91 de março de 2021. 

GABINETE PREFEITO, Centro dministrat o Municipal, 18 cW março 
• 

:4e 2021.  

Oro Ai 
r eiM -de 13  . sso Fundo 
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ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PESSOAL 
n° 006/2021 

'FINALIDADE.;  Revisão Geral Anual 2021 dos vencimentos, saldrioS, proventos, pensões,  diaries;  funções 
‘gratificadas e vale-alimentação do servidores públicos municipais da Administração Direta,viAutárquica e 
Fundacional e CIOa subsidio dos agentes  Politicos  do Poder Executivo, conforme processci'2020/31262; 

1. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 

1.1 Custá Estimado; Mensal 
1.2 CystoEstirnadq 2021 
1.3 Custb Estimado Anual • 

. Valor' 

• 854.235,36 
.8.542.36498 
10.250.835,58.!  

2 DESPESA COrtii PESSOAL X RECEITA CORRENTE LIQUIDA - Previsão 
.2021' 2022  .2023: 

2.1''Receita Corrente Liquida • 649.18.000,00. 707.582.220,pb•  771.264.5984 00 

2.2 Despesa corh Pe§soal 50:000.boo,00. 365.750.000,00 384,037.500,00 

PerCentUal 53,92% 51,69°k= 49,79%. 

3. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 
2021 •  2022 2023'•  

DeSPesa Orçada 646.816,080,00 682.546.760,00 :715829.712,00 

3.2 Despesa Empenha 159.249.252,47 

-3.3 DesPesat3loqueada 23.726.107,33' 

3.4 Despes e Orçamentária Proposta • 8.542.362,98. 10.250.835,58-  1ó76337:l,36 .  

3:5 Total da-Despesa 
3.6 Despesa`Livre 455.298.357,22 

4. IMPACTO FINANCEIRO 
2021 •2p22-  • '2023 

4.1 LatirrotWada Receita, 71.3:160.000,00-  754:417.401,00 763.314.721,00 

4.2 ReCeita rrecadada 147.176.197,94 

4.3 Receita á Arrecadar -565:989802,06 -  

4.4 Custo Financeiro da Alteração: 8.542.36298 10.250 835,58 10.763.377,36 

5. CONSIDERAÇÕES 

5.1 Atende ab inciso I  ell  do § .1° do/art:159 da Constituição F-ederal:previa dotaçãOorçamentária suficiente; 

• 5.2 Atende ao inciso Ill doartigo 20 de  LC  101/2000: percenfualse rharitért inferior ao limite tre 54°4 

5.3  Mende  ao inciso I do artig616Cia  LC  101/2000: estimatp/a do impacto orçaMentOrip e financeiro; 
. . 

, - 
5.4 Os parâmetros limites quanto ao percentual da despesa  'corn  PessOal.  sobre a receita corrente liquida foram 

• baseaclOS nd. limite d-O.Relatóric daGestão'FisCai (RGF); 

.5.5 beVe7seobservaras regras de limites prudenciais conforme  

• 
Ern, 18/03/2021 

\ 

Co Planejamento 
Progr prgairtair.tarbs 

, 

s 
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