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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ 
 
Projeto de Lei nº 174/2018 
 
Relator Designado: ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB 
 

 

Cuida-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, cujo objeto 

é solicitar autorização para conceder reajuste aos Padrões de Vencimentos dos 

Servidores Públicos Municipais e da outras providências. 

Consoante se verifica, a presente medida visa reajustar os valores dos 

Padrões de Vencimentos do Quadro de Pessoal da Administração Direta e Indireta, 

no percentual de 2,06%, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019. 

O reajuste também será aplicado aos subsídios do Prefeito, Vice-

Prefeito e Secretários Municipais, conforme os dispositivos da Lei nº 6.149, de 28 de 

março de 2016. 

Menciona, ainda, que os efeitos da presente proposta serão estendidos 

igualmente aos servidores inativos e pensionistas, em conformidade com a 

Legislação vigente a época de concessão dos respectivos benefícios. 

Vale ressaltar que o Município possui competência para legislar sobre 

assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal e artigo 

9º da Lei Orgânica Municipal. 

Embora a Lei Eleitoral nº 9.504/97, em seu artigo 73, proíba várias 

condutas de agentes políticos em ano eleitoral, deve-se observar que não consta 

nos incisos deste artigo, nenhuma vedação no que se refere à concessão de 

reajuste aos servidores. 

Ante o exposto, em conformidade com os preceitos constitucionais e 

legais, exaro parecer favorável à apreciação e deliberação do presente projeto em 

Plenário. 

É o parecer. 
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Sala das Comissões, 03 de Dezembro de 2018.  

 
 

ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS – PTB 
Relator 

 
 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO – PR 
Presidente 

 
 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI – PDT  
Vice-Presidente 

 
 

CARLOS ALBERTO BINATO – PSDB 
Membro 

 
 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA – PSD 
Membro 

 
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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