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PARECER Nº            /2019 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS 

 

SUBSTITUTIVO N.º 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2/2019 

 

AUTOR: PREFEITO JOSE GOMES BRANQUINHO  

 

RELATOR: VEREADOR ALINO COELHO 

 

1. RELATÓRIO 

 

  O Substitutivo n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 2/2019 tem como autor o Prefeito José 

Gomes Branquinho e visa dispor sobre alteração de dispositivos da Lei n.º 2.933, de 5 de setembro 

de 2014, que “Dispõe sobre a reformulação da estrutura administrativa do Serviço Municipal de 

Saneamento Básico – Saae – e dá outras providências”. 

 

2.  Recebido e publicado no quadro de avisos em 18 de março de 2019, o presente 

substitutivo foi distribuído à Douta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e 

Direitos Humanos, na qual recebeu parecer e votação favoráveis a sua aprovação. 

  

3.  Em seguida, a matéria foi distribuída nesta Comissão, que me designou relator para 

exame e parecer nos termos regimentais. 

 

4.  É o relatório. Passa-se à fundamentação. 

 

2. Fundamentação 

 

5.  A competência desta Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de 

Contas, para apreciar a matéria em questão, encontra-se inserida no art. 102, II, “d” e “g”, da 

Resolução nº 195/92, que assim dispõe: 
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Art. 102. A competência de cada Comissão Permanente decorre da matéria compreendida 

em sua denominação, incumbindo, especificamente: 

 

(...) 

 

II - à Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas: 

 

(...) 

 

d) repercussão financeira das proposições; 

 

(...) 

 

g) aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento 

ou diminuição de receita e despesa; 

 

(...) 

 

6.  Inicialmente, cumpre esclarecer que até a recente edição da Lei Municipal n.º 3.210, 

de 18 de março de 2019, que “Reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos Efetivos do Quadro Geral do Serviço Municipal de Saneamento Básico – Saae 

– de Unaí, estabelece normas gerais de enquadramento, institui novas tabelas de vencimentos e dá 

outras providências, nos termos do artigo 5º, da Lei n.º 2.933, de 5 de setembro de 2014, os 

servidores efetivos do Saee que ocupassem cargo comissionado poderiam optar pelo vencimento 

deste ou pela remuneração do seu cargo efetivo, acrescida da gratificação de 60 %, quando se 

tratasse do cargo de Diretor Geral, e 40 %, quando se tratasse dos cargos de Diretor Adjunto e 

Assessor Jurídico, ambos percentuais incidentes sobre o padrão inicial de vencimento da classe 

inicial das carreiras de nível superior. 

 

7.  Já os servidores efetivos que ocupassem função de confiança perceberiam diferentes 

gratificações em percentuais, também incidentes sobre o padrão inicial de vencimento da classe 

inicial das carreiras de nível superior, conforme artigo 5º, c/c Anexo II da Lei n.º 2.933, de 5 de 

setembro de 2014. 

 

8.  Considerando que a referida Lei n.º 3.210, de 2019, diminuiu o valor do padrão 

inicial de vencimento da classe inicial das carreiras de nível superior, valor base para o cálculo das 

gratificações, de R$ 6.995,79 para R$ 3.471,34, os atuais servidores ocupantes dos aludidos cargos 

e funções comissionados foram cruelmente prejudicados, razão pela qual o senhor Prefeito 

encaminhou o presente substitutivo, em favor desses servidores, com a finalidade de estabelecer 
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todas as gratificações em questão na forma de valores fixados, no mesmo montante praticado antes 

da edição da retromencionada lei.    

 

9.  Sob os aspectos de ordem orçamentária e financeira, pertinentes de serem apreciados 

por esta Comissão, considerando que o presente substitutivo visa tão somente conservar uma 

situação já existente e que o estudo de impacto orçamentário e financeiro do Projeto de Lei n.º 73, 

de 2018, que originou a Lei n.º 3.210, de 2019, não considerou essa alteração como fonte de recurso 

para ampliação de gasto, é forçoso concluir que a matéria não causa nenhum impacto nas finanças 

municipais, merecendo ser acolhida pelos nobres colegas desta Casa de Leis.    

 

3. CONCLUSÃO 

 

10.  Ante o exposto, voto favoravelmente à aprovação do Substitutivo n.º 01 ao  Projeto 

de Lei n.º 2/2019. 

 

Plenário Vereador Geraldo Melgaço de Abreu, 3 de abril de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

VEREADOR ALINO COELHO 

Relator Designado 


