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:\ltera a Lei n" 7.003, ,Je 19.6.20 ( cede revisàcr
r"i!!,,iü gcral anual nos vcncirnentos do quadro de Pess<.ral da

Câm:r r:r \lLrnicipal d,: (.:rscavel),

Faco sabcr clue a (lâmara NÍr:nicrpal dc Cascavel, Estrdo do Pamrrá. epr',rla

Art. 1" Esta lei altera os arts. 1" c 2" da Lei n" 7.003, de 2019 quc pâssam â vi.gorar com a

seguinte rcdação:

"Àrt. 1" Nos temos que rcgcm o art. 37, X da Constituiçà<> l;cderal e o Àcórtlào n"
5.537, de 2015 do Tribulal de Contas do Estado do Paraná, é conccditlo revisão gctal
anual de 5,07% (ctnco rúgula sete pr»' cento) ros vcttcitr-rentos dos agentes politicos c

aos serr.idores púbhcos da Câmara l{unicipal de Cascavcl coÍrstântes das Tabelas de
\iencimcntos clos ,'\nexos I c YII, bem c()mo parâ o constaÍltc no Ànexo V, no que
tânge tão somcntc â \,â11tâgem ftnanceira, tor.los da Lei lr{unicipal n" 6-147, de 2015, com
o cscopo cle ptescnar o valor aqúsitir.o da rnoeda c Íccolnpor as pcr<1as ocasionadas
pelo ptr.,ccsso inflacionátio, acumulado no intowalo de tempo cr;tnpreendido cntrc maio
dc 2018 a abril dc 2019, medrdo pclo Inclice L\acional de Preços ao Consumidot -
INPC/IB(;F.."

"Art. 2" É conccdido ainda trm rcajustc Qanho teal) dc 1,93% (um r,ítgula roÍenta e

tÍôs por cento) na tabcla de vencimcntos dos sen'idorcs constafltes dos ,\nexos I e \rII,
bem comcl pârâ o c()nstante nô,\flcxo V, no que lânge tào somefllc a \-:urtageln

Itnrtrccira, todos da Lci i\lunicipal n" 6.447 , <\e 201,5."

Art. 2" Iica manticla e garantida à ter-isàr> gclal anual e o ganho real na vantagem expÍessa
flnancciÍamentc, constânrc do Ànexo V da Lci n" 6.441, dc 2015, referentcs aos exercÍcios dc 2t)15,
2016,2011 e 2018.

al de Cascttff-o1nroDF,LErN" Iô+ , Dl i 2019

Art.3' As despesas decorrentes desta lci correrÀo poÍ c()nta de dotaçõcs orcamentárias
próprias do Podcr Legislat-n-o N{unicipal.

Art. 4" F.sta lei entra em vigor na data de sun publicação oÍicinl, com seus efeitos rctroâtivos â

1" <.1e maio <le 2019.

I)alácio José Ncr.cs Iormighieti, 67' aniversátic-r dc (iascavel

Emr(> de setembro de 2019
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Justiftcativa,

Senhores Vcrcadores, infelizmente, quando da aprovnção da Lei n'7.003, de 2019

que concede rcvisào geral artual aos senidores do poder lcgislativo, ficou de fora a condição de

gnrantir essa mesma rcr.isào a vafltagem remunctatória do Controlador Intcrno desta Casa, que
recebe gratifi.caçào por meio de r-alorcs expressos, conforme autoriza a Resoluçào n" 1, de 2015 cm
scu art, 60. Fâto este que \rcln prejudicando o senidot, que nào estâ tccebendo scus vcncimeutos
com os poÍcentuais aplicadr-,s a revisào geral ncste ano de 2019.

A Câmata iV{unicipal por mcio da N{esa Ditetorâ âpÍescntn â propost,r dc alteraçào
de lci com o propósito de gatantir à devida tcvisào getal anual ao sen.idor crcupante da funçào
gratihcada de Conttolador L:terno, uma lrez que a Lei n" 7.003, dc 2019 nào ptcviu essn ger':rntia

constitucional.

Corn essa altcracào estará scndo feita a dcvida garantia constitucional aos scn'idotes
públicos, contido no art. 37, X da CF. Pois, com base em preceitos cot.tstitucionais, foi garanticla por
esta Câsâ a revisào geral anual para a gratificação ern pecúnir ao sen'idor que ocupassc a funçào
grauficacla de ConÚolador Interno. Sen'idot csse dos quadros efetivos da Câmara. Fi, sem

condicionar os mesmos porcenruais concedidos aos demais scnidores, estará o servidor
Controlador Interno, com dircitos garantirlos totaLnentc tolidos, por um srmples r'Ício matcriai da lei
atual, que nào ilcluiu como ditcito da revisào gcral a vantagcm expÍessa Iro Ànexo \i da Lci n'
6.447 , <le 2015.

Cou basc no art.37, X da Colstrnüçào Federll e confonne vasta jurisprudôncia

dos tribunais é garantida que a Ícmuneraçào dos serridotes púbiicos e o subsítlio dos lgcntcs
políticos s(nncflte poclcm scr ílxados r.ru altetados por lci cspecífica, obsen'acla a iuiciatir.a ptir-auvrL

ern carla câso, asse€lutada Íe\.isão geÍâl ânuâI. sempre nâ mcsma dâtâ e scm distinção de
índices. (gtifo nosso), Porrento. rr graúficaçâo crn pecúnir .1uc i conccúdrr rtr, .\rtesr' \'dr
ResoluçÀo n" 1, de 2019, para a funçio gratihcada dc (iontroladot lntcrno, tlmbém dcve seguir,,s
mcsmo prcceitos coflstitucionâis esculpidos no âÍt. 37, X da Constitniçio Feclcral.

Pautado ncsscs pressupôstos garantidor da Consnturçào liederal, a }{cs?r D etora
dcsta Casa de Lcis, para er..itar pr>ssíveis ações judiciais, e defltÍo dos seus prcccitos de Íevct scus

ptóprios atos, aprescÍlt^ este pro)cto <1e lei para snnar essâ ittcgularidacle e tlcgalidade scja sanuda,

para fins dc nào prejtrdicat o rcferido servitlor ern seus vcÍlc .nentos.

v
cÀ\,1ARA

PB
úetc

^il

4k eôÍo t?

Rua Pernambuco, 3 CEP 8

camaracascavel.pr.gov ?lonê 14513321-8800 Fàx l45l 3321

!eí
tro

v

n

scave

amarê ve

/-) ,"(
\

)

I



fi^ -!r!f

)Efl]i'ÉlrF'-+F
t:. ',d

Câ rtrarir ítlrtui tipir[ br Cast.I\rtl
t,s t,{I)() l)() l,Âle.^N.,\

orcmnaçÃo Do oRDENADoR DA DESPESA

Eu, Leonir Antonio Argente, atualmente no cargo em

Comissão de Diretor Administrativo da Câmara Municipal de

Cascavel e na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, nos

termos do art. 16, ll da Lei Complementar L01 de 2000, que os

possíveis aumentos da despesa prevista no Projeto de Lei ns

_1.01_de 2019, terão adequação orçamentária e financeira com

o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com

a Lei Orçamentária Anual.

Leonir Antonio Argente

Ordenador de Despesas

MatrÍcula ne 11983/5

Declaro ainda, que a despesa preenche os requisitos

exigidos pela Lei Complementar ns 1.0'J./2000, de 04 de maio de

2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17,

sendo que a mesma não causará impacto orçamentário e

financeiro nos dois exercícios subsequentes.


