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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECÊETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

CONSÍRUINDO UMA NOVA HISTÔRIA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N" 04DE24 DE JANEIRO DE 2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

o presente Projeto de Lei o4l2018 estabelece o índicê para revisão geral anual dos servidores efetivos do

Poder Executivo, aposentados e pênsionistas e consetheiros tutelares , atendendo o l.P'c,A' dos meses de

maio de 2017 à Dezembro de 2017, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Sêrvidores

Públicos MuniciPais.

Esteíndice'tantodopontodevistaorçamentárioquantofinanceiro'representaolimitemáximode
comprometimentodasfinançaspúblicasmunicipais'considerandoaConstituiçáoFederalquedeterminaa

revisáogeralanualparareposiçãodasperdasdosservidores'semdistinçáodeíndices'Sendoobrigação

do poder público, a revasão geral e anual, uma vez que a adequação com o gasto de pessoal, independe

destereajustãmentodeperdascomainflação,ousejaaobrigatoriedadeex.ste,eéfunçãodogestor

adequar os gastos com a folha de pagamento do pessoal'

contando com a atenção dos nobres veÍeadores, encaminhamos o projeto em questão para análise e

apreciaçáo do Egregio Poder Legislativo'

Jaciara/MT, 24 de ieneiro de2018'

Gabinete do Prefeito MuniciPal

ABDULJA R o AMM AD CEBIDO
Prefei Munrclpa rct q

c rrlq L o€ JÀôtaRA

AO EXCELENTISSIMO SENHOR

CLOVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÀMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT

cMJ
FLS

E lu. Antônio Ferreiro Sobrinho, I 075
óó. 3461-7900

É a justificativa.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECBETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

,3i§t*''n'o 
u'o nova HIsÍÔRrÂ

OISPÔE SOBRE A REPOSIÇÃO SALARIAL OOS VENCIMENTOS OOS

SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS

OO POOER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JACIARA - MT E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".

o Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD, no uso de suas

atribuiçôes legais, FAZ SABER que a câmaÍa Municipal de vereadores, aprovou a seguinte Lei

Art. 'lo. Fica concedido Íeajuste no importe de 1,81 % , calculados sobre o indice I P CA' (

maiot2o17- dezembro de 2017\ , sobre os vencimentos de todos os servidores públicos: efetivos, inativos

e pensionistas do Executivo Municipal, e às servidoras do conselho Tutelar, todos com previsão nas Leis

Municipais n" '1180/2009, 1211t200g, 145312012, 1454t2O12, 145612012 e 1457t2012, 1509/2013 e suas

alteÍaçÕes posteriores.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, com efeitos retroativos a 01 de

janeiro de 2018, revogando-se as disposigôes em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. EM 24 OE JANEIRO DE 2.018

ABDULJ ARG HAM MAD

Prefe cipal

RONI SILVA

Secretáno lúunicipal de Adm

F lr. Anlónio Feíreiro Sobrinho. I 075

ê Finanças / Portaria n'. 0212018

ó6. 3461 -7900
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAI DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de gB)

PAREcER JURíDtco oos/2018.

pRoJETo DE LEt Ne o4/20r8, DlsPÕE soBRE A

RepostÇÃo SAIARtAL Dos vENclMENTos Dos

SERVTDoRES púaltcos EFETtvos ATlvos, lNATlvos E

PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE

JACTARA/MT E DÁ OUTRAS pnOVtOÊt'tCtes.

RELATóRIO

O Projeto de Lei pretende a reposição salarial, dos vencimentos

dos servidores públicos efetivos, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo

municipal de Jaciara/MT.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. vieram instruídos com os seguintes documentos,

no que importa a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁLISE JURíDICA

O Projeto de Lei tem por pretensão garantir a revisão anual com

base na reposição salarial. Trata-se na realidade de uma garantia constitucional que faz

jus o servidor público.

O artigo 37, inciso X, da Carta da República, prevê,

expressamente, ao servidor público, o princípio da periodicidade, ou seja, garantiu

anualmente ao funcionalismo público, no mínimo, uma revisão geral'

1. /rü

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ól-7350
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ESTADO DE MATO GROSSO

Assim, a redação dada pela Emenda Constitucional n' 19/98

determina a obrigatoriedade do envio de, pelo menos, um projeto de lei anual,

tratando da reposição do poder aquisitivo da remuneração ou do subsídio do membro

ou servidor, observados os tetos constitucionais, podendo a administração conceder

reajustes em periodicidade inferior a um ano, jamais ultrapassando a data limite fixada

como interregno de doze (12) meses parâ a revisão salarial.

A Lei orgânica do Município de Jaciara em seu artigo 92 também

prevê mencionada garantia, fazendo ainda alusão a revisão geral em uma mesma data.

Art. 92 - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem

distinção de índices, far-se-á sempre na mesma data.

A data base para a revisão geral da remuneração dos servidores

públicos municipais de Jaciara veio determinada na Lei Municipal ns 1.208/2009, cuja

redação do artigo 39 foi modificada pelo Projeto de Lei np 65/2017, que por sua vez

alterou a data da revisão geral do mês de maio para o mês de.ianeiro.

Contudo, não consta no Projeto de Lei, Laudo Técnico com a

estimativa de impacto orçamentário financeiro para Sastos com pessoal.

Necessário enfatizar que a revisão anual de que trata o arti8o 37,

X da Constituição Federal deve ser concedida não obstante consta os limites de

despesa com pessoal de que trata a LC ne 101/00. Porém caso a despesa com pessoal

exceda os 95% do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá o gestor

t\ 2
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CAMARA. MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Àlves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Como consta no presente Projeto de Lei, o reajuste pretendido

passará a ser incorporado no salário e concedido aos servidores a partir do mês de

ja neiro do presente ano.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA. MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

adotar as providências previstas nos artigos 22 e 23 da LRF e no artigo 169, da

Constituição Federal, a fim de não exceder os limites estipulados pela LRF.

Por este motivo é interessante a demonstração nos projetos de

leis que concedam o reajuste o estudo do impacto orçamentário que conclua de forma

clara e cabal pelo respeito aos limites de despesa com pessoal definido na LRF. No caso

do limite ser ultrapassado deve o gestor adotar os procedimentos de redução de

pessoal para se ajustar e cumpriÍ a LRF e garantir o reajuste.

A demonstração do estudo criterioso do impacto orçamentário e

financeiro na despesa com pessoal do município é, também, mecanismo, mesmo que

indireto, da função fiscalizadôra do poder legislativo.

Pois bem, a Lei de Responsabilidade Fiscal possui norma voltada

às finanças públicas com vista,a responsabilidade na gestão fiscal, o artigo 21 assim

dispôe:

Art.21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da

despesa com pessoal e não atenda:

l- as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto

no inciso Xl ll do art. 37 e no 1o rt. 169 da Constitui a

ll - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com

pessoal inativo.

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos

arts. 19 e 20 será realizada ao finalde cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%

(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão

referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

l- concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de

remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial

ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista

no inciso X d 7 da Constitui ao

3
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA. MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaiaS Alves Nogueira (Lei no 714 de '15 de outubro de 98)

ll - criação de cargo, emprego ou função;

lll - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de

despesa;

lV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal

a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria

ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e

segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso ll do

§ 60 do art.57 da Constituicão e as situa ções previstas na lei de

diretrizes orçamentárias

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado

de:

l- estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercíclo em que

deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

ll - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

orçamentárias.

§ 10 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

l- adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de

dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito

genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie,

realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam

ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

ll - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes

orçamentáÍias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos,

prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja

q ualquer de suas disposições.

§ 20 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada

das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

th\
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CAMARA. MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

§ 30 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada

irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes

orçamentárias.

§ 40 As normas do caput constituem condição prévia para:

l- empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução

de obras;

ll - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 30 do art.

182 da Constituição.

Subseção I

Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17. €onsidera-se obrigatória de caráter continuado a despesa

corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo

normativo que fixem para o ente a obrigação legalde sua execução por

um período superior a dois exercícios.

§ 10 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput

deúerão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso ldo art. 16 e

demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 20 Para eieito do atendimento do § 10, o ato será acompanhado de

comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as

metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 10 do art.

4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução

permanente de despesa.

§ 30 Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita

o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,

majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 40 A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente,

conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo

do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do

plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

5
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA. MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias ,Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da

implementação das medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o

instrumento que a criar ou aumentar.

§ 60 O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao

serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de

que trata o inciso X do art.37 da Constituição.

§ 70 Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada

por prazo determinado.

Conforme já referido anteriormente, o Projeto de Lei sob análise

acarreta em aumento de despesas com pessoal. Por isso, além dos dispositivos citados,

deve-se observar o disposto no artiSo 169 §1e, incisos I e ll da Constituição Federal.

6

\

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os

limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela

Emenda Constitucionalne 19, de 1998)

§ le A concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração, a criação de cargos, empregos e Íunções ou alteração

de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de

pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração

direta ou indireta, inclusive fundações instltuídas e mantidas pelo

poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo

único, pela Emenda Constitucional ne 19, de 1998).

| - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

(lncluído pela Emenda Constitucionalns 19, de 1998)

ll - se houver autorização específica na lei de diretrizes

orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de

economia mista. (lncluído pela Emenda Constitucional ne 19, de

1998)

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comoÍojocioÍo.mt.govbr - www.comorojocioro.mt,govbÍ



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA. MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Àlves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

Em conseqüência dos dispositivos constitucionais citados, a

despesa com pessoal, é em regra, considerada despesa obrigatória de caráter

continuada. Vinculado, assim âos ditames dos artigos 16 e 17 da LC na 101/00 que

prevê a necessidade de impacto orçamentário-financeiro com a compensação dos

efeitos remuneratórios criados ou majorados com o aumento permanente de receita

ou com a diminuição permanente da despesa também de caráter obrigatório.

Não se encontra anexo ao Projeto de Lei nenhum dos requisitos

su p ra m en cio n a dos

Estas são as considerações que julgo oportuna para o momento no

que se refere às despesas coà pessoal no âmbito da LC 101/00 e Constituição Federal,

embora o tema seja bem mai§ amplo.

Ante o exposto, em nosso entendimento o impacto orçamentário-

financeiro é exigência legal e a sua inexistência resulta na despesa ser considerada não

autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público (artigo 15 da LC 101/00).

coNctusÃo

7
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Por fim, deve-se ainda, observar o comando previsto na Emenda

Constitucional ne 87/2017, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescendo vários dispositivos

a ADCT/MT, dentre eles o arti8o 56 que veda ao Poder Executivo a concessão de

vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores e

empregados públicos, ressalvada dentre outros, a revisão prevista no inciso X do artigo

37 da Constituição Federal.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA. MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, tem-se que para a

concessão de reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do poder executivo

municipal é significativo o acomp anhado de um estudo criteriosodo imoacto

orcamentári o e financeiro para averisuar se os limites com a despesa com pessoal do

municípi o estão sendo obse rva d os.

Uma vez adotado as providências assinaladas o parecer é pela

legalidade da concessão da revisão geral.

Por fim,_ necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um pardcer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, aÀalisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a

quem incumbe opinar nãô tep o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida,

visto que coisas diversas são opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2OO7 ' 
p.l34l.

É o pa recer.

Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.

n1
ü/J

MICHE ES

oAB/MT 14.185
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