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MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ

Floresta PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
<?.—,-^™«.^ GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N» 081 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

Senhor Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal:

Tenho a honra de submeter ao exame dessa Casa o Projeto de Lei Complementar anexo que
Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n5 001, de 24 de janeiro de 2002 e da Lei Complementar
n2 039, de 23 de dezembro de 2013 e restaura, em suas redações originais, as vigências dos arts. 105;
106; 107; do inc. l, do art. 135; do art. 136, §5 19 e 2?; do art. 145; do inc. IX, do art. 83 e do art. 104 da
Lei Complementar nô 001, de 24 de janeiro de 2002.

O Projeto de Lei que ora colocamos a vossa apreciação, procura restabelecer os direitos
retirados dos servidores e da categoria dos Professores pela Lei Complementar n- 039, de 23 de
dezembro de 2013, devolvendo a essas categorias institutos jurídicos tradicionais nos serviços públicos,
como o adicional por tempo de serviço e a licença prémio e especificamente em relação aos
Professores retornando a essa classe a estrutura da carreira introduzida pela Lei Municipal n9 078, de
22 de janeiro de 2002.

Diante do exposto, entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente
Projeto de Lei Complementar, motivo pelo qual submeto seus termos ao juízo dessa Colenda Edilidade,
para que, com base na Lei Orgânica do Município, possa a matéria ser aprovada com a observância do
art. 34 da citada Lei, devido à sua relevância.

Mas, caso a Edilidade, tenha entendimento distinto sobre o art. 34 da Lei Orgânica do
Município, utilizando o princípio da simetria com o centro, requeremos, com base no art. 64, § l9 da
CF/88 e, nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o presente Projeto de Lei
Complementar. A presente solicitação de urgência se justifica pela importância da matéria tratada na
referida proposição.

Isto posto, cumpre esclarecer que o texto jurídico sub examen tem o total de 7 (sete) artigos.

Finalmente, ao submeter o projeto anexo à apreciação dessa respeitável Câmara, estamos
certos de que os Senhores Vereadores saberão reconhecer que o presente Projeto de Lei
Complementar, nos termos do art. 34 da Lei Orgânica do Município, ou no teor do art. 64, § 19 da
CF/88, conforme for o entendimento que prevalecer, merece aprovação rápida, destacando que se
encontra anexo a esta Mensagem o estudo de impacto orçamentário-financeiro decorrente do presente
Projeto de lei Complementar.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de apreço.

Floresta do Araguaia/PA, 22 de outubro de 2019

Adélio das Santos de Sousa
Prefeito

Re;ebido na Decretaria
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GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N» 068 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n? 001, de 24 de janeiro de
2002 e da Lei Complementar ne 039, de 23 de dezembro de 2013 e restaura, em
suas redações originais, as vigências dos arts. 105; 106; 107; do inc. l, do art. 135;
do art. 136, §§ 1« e 2$; do art. 145; do inc. IX, do art. 83 e do art. 104 da Lei
Complementar n5 001, de 24 de janeiro de 2002.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições
legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL
aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. l9. O caput e o § 19 do art. 30 da Lei Complementar n^ 039, de 23 de dezembro de 2013
passam a vigorar com as seguintes redações, suprimindo-se do artigo os §§ 29, 39, 49 e 59;

Art. 30. O período de férias anuais do titular de cargo de Professor em
função docente será de quarenta e cinco (45) dias consecutivos.

§ 19. Independentemente de solicitação, será pago antecipadamente
ao Professor da Educação Básica o adicional de 1/3 (um terço) da
remuneração correspondente ao período de quarenta e cinco (45) dias, por
ocasião das férias, sendo este incluído nos seus vencimentos no mês anterior
ao que ele entrará de férias. >

l
Art. 29. O art. 40 da Lei Complementar n9 039, de 23 de dezembro de 2013 passa a vigorar com

a seguinte redação:
|

Art. 40. Os dispositivos desta Lei aplicam-se, em suas globalidades, as
investiduras originárias ocorridas a partir da data de sua publicação.

Art. 39. É alterado o art. 45 da Lei Complementar n9 039, de 23 de dezembro de 2013 e nele é s
suprimido o parágrafo único, passando o artigo a ter a seguinte redação: g

g
Art. 45. A alteração da carga horária do Professor somente ocorrerá em g

função da diminuição da atribuição de classes e aulas de um ano para o
outro, decorrente de processo e procedimento regulamentado por Portaria
do Secretário Municipal de Educação.

Art. 49. O art. 56 da Lei Complementar n9 039, de 23 de dezembro de 2013 passa a vigorar com
a seguinte redação:

Art. 56. Aos servidores públicos em exercício na data da publicação
desta Lei, que tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da
Constituição Federal, aplicam-se as seguintes disposições:

§ 19. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira
será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes sobre o valor do
vencimento básico da carreira.

l - NÍVEL 1:
a) classe A, 1,00;
b} classe B, 1,05;
c) classe C, 1,10;
d) classe D, 1,15;
e) classe E, 1,20;
f} classe F, 1,25;
g) classe G, 1,30;
h) classe H, 1,35;
i) classe l, 1,40;
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GABINETE DO PREFEITO

j) classe J, 1,45;
II -NÍVEL 2:
a) classe A, 1,50;
b) classe B, 1,55;
c) classe C, 1,60;
d) classe D, 1,65;
e) classe E, 1,70;
f) classe F, 1,75;
g) classe G, 1,80;
h) classe H, 1,85;
1} classe l, 1,90;
j} classe, 1,95;
III - NÍVEL 3:
a) classe A, 1,80;
b} classe B, 1,85;
c} classe C, 1,90;
d) classe D, 1,95;
e) classe E, 2,00;
f) classe F, 2,05;
g) classe G, 2,10;
h} classe H, 2,15;
i) classe l, 2,20;
J) classe J, 2,25.
§ 29. Os valores dos vencimentos referentes aos cargos e respectivos

níveis da carreira, referente à jornada de trabalho parcial, será obtido pela
aplicação dos coeficientes seguintes ao vencimento básico da carreira. £

I - NÍVEL l, 1,00;
II - NÍVEL 2, 1,50;
III -NÍVEL 3, 1,80.
§ 39. Com exceção do art. 27, os demais dispositivos desta Lei aplicam-

se, em suas integralidades, aos servidores de que trata o caput deste artigo. Q

§
Art. 59. Fica revogado:

I - o art. 58 da Lei Complementar n^ 039, de 23 de dezembro de 2013, que derrogou os arts.
105; 106; 107; o inc. l, do art. 135; o art. 136, §§ 1̂  e 29 e o art. 145 da Lei Complementar n? 001, de 24
de janeiro de 2002;

II - o art. 59 da Lei Complementar n9 039, de 23 de dezembro de 2013, que alterou o inc. IX, do
art. 83 e o art. 104 da Lei Complementar n9 001, de 24 de janeiro de 2002.

Parágrafo único. Restabelecem-se as vigências dos arts. 105; 106; 107; do inc. l, do art. 135; do
art. 136, §§ l5 e 29; do art. 145; do inc. IX, do art. 83 e do art. 104 da Lei Complementar n° 001, de 24
de janeiro de 2002 em suas redacões originais, com todas as decorrências jurídicas e sem efeito
retroativo.

Art. 69. O art. 101 da Lei Complementar n^ 001, de 24 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 101. É assegurado ao servidor o direito à licença com
remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação,
associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da
categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, concedida no valor de 40
horas-aula referente ao nível e classe em que estiver posicionado.

Art. 79. Esta Lei entra em vigor, sem efeito retroativo, na data da sua publicação.
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Parágrafo único. Quanto à redação do art. 45 desta Lei, o retorno dos Professores de que trata
o caput do art. 56 da Lei Complementar n^ 039, de 23 de dezembro de 2013, aos coeficientes previstos
nos incs. l, II e III, do § l9, do art. 4e desta Lei, ocorrerão em quatro parcelas progressivas e sucessivas,
sendo a primeira efetivada até o mês de janeiro do exercício financeiro de 2020 e as restantes nos
exercícios financeiros de 2021, 2022 e 2023, na proporção de % (um quarto) do coeficiente, por ano,
calculado sobre o produto da diferença dos coeficientes previstos nos incs. l, II e III, do § le, do art. 45
desta Lei com os coeficientes previstos nos incs l, II e III, do § l5, do art. 52 da Lei Complementar n^
039, de 23 de dezembro de 2013.

Floresta do Araguaia/PA, 22 de outubro de 2019

Adélio do« Séntos de Sousa

Prefeito
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ESTA DO DO PARA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
CONTABILIDADE

f

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO.

ASSUNTO: Elaboração do impacto orçamentário-financeiro para o Projeto de Lei que
restabelece expressamente as vigências de artigos da Lei Municipal n° 078, de 22 de
janeiro de 2002 (Carreira do Magistério), pela alteração de artigos da Lei
Complementar n° 039, de 23 de dezembro de 2013 que a revogou expressamente.

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta a solicitação do Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de
Administração e Finanças, António Ferreira de Souza, para a elaboração do impacto
orçamentário-financeiro para o Projeto de Lei que restabelece expressamente as
vigências de artigos da Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002 (Carreira do
Magistério), pela alteração de artigos da Lei Complementar n° 039, de 23 de dezembro
de 2013 que a revogou expressamente, considerando as atribuições estabelecidas nos
arts. 31 e 74 da Constituição Federal, LRF 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e
demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Contabilidade, referentes ao
exercício do controle prévio, concomitante e a posteriori dos atos de gestão e, visando
orientar o Administrador Público, ainda a informação elaborada pelo departamento de
Recursos Humanos e departamento de contabilidade, cumpre-nos informar:

1-DA PRELIMINAR:

Trata-se, o presente expediente, a elaboração do impacto orçamentário-financeiro
para o Projeto de Lei que restabelece expressamente as vigências de artigos da Lei
Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002 (Carreira do Magistério), pela alteração de
artigos da Lei Complementar n° 039, de 23 de dezembro de 2013 que a revogou
expressamente.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) dispõe no art. 17, que considera-se
obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou
ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por
um período superior a dois exercícios, dispondo, ainda no parágrafo 1.° que os atos que
criarem ou aumentarem a despesa deverão ser instruídos com a estimativa prevista no
inciso l do artigo 16; deverá ainda possuir compatibilidade com o Lei Federal N.° 4.320/64,
Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal de Diretrizes Orçamentaria N.° 510/18 de 05 de
novembro de 2017, Lei Orçamentaria 515/18 de 20 de dezembro de 2018 e PPA 2018/2021
de 13 de setembro de 2017;

Considerando os dados informados através do oficio MFA/PMFA/SMAF n.°
408/2019, verificando o percentual médio do ajuste do Fundo de Manutenção e

A v e n i d a J .K. n° 1.962, C e n t r o - Flores ta do A r a g u a i a - Pará - C.E.P. n° 68.543-000
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb) dos últimos 3 (três) anos, que é de 6,61% (seis virgula sessenta e um por cento).
Assim, o impacto com a respectiva despesa conforme oficio 4082019, para os anos de
2020,2021 62022:

IMPACTO FOLHA COM VALORES ESTIMATIVOS PARA 2020, 2021, 2022

IMPACTO EXERCÍCIO 2020

Repasse estimado
para 2020
FUNDEB

Município de
Floresta do
Araguaia

(Rí)

17.577 984,49

Despesa
Folha para

2020

(R$)

13.181 058,01

% da Despesa
de Pessoal

em relação ao
Mínimo de

60% do
FUNDEB

< % )

71 99

IMPACTO EXERCÍCIO 2021

Repasse estimado
para 2021
FUNDEB

Município de
Floresta do
Araguaia

<R$>

18.667.849,20

Despesa
Folha para

2021

14.591.642,33

% da Despesa
de Pessoal

em relação ao
Mínimo de

60% do
FUNDEB

( % )

78,16

IMPACTO EXERCÍCIO 2022

Repasse
estimado para
2022 FUNDEB
Município de
Floresta do
Araguaia

(R$)

19 901 8-19,60

Despesa
Folha para

2022

{ % )

16 064.860.23

%da
Despesa de
Pessoal em
relação ao
Mínimo de

60% do
FUNDEB

(%)

80,72

Considerando os dados informados pelo responsável através do oficio 4082019,
verificando a estimativa de crescimento para o FUNDEB dos últimos 3 (três) anos, usando
da Metodologia das Projeções do Mercado Financeiro, aplicando para a despesa a
correção dos vencimentos dos cargos, utilizando o sistema de metas de inflação
adotado pelo Brasil e utilizamos para a despesa com pessoal, o percentual mínimo do
FUNDEB de 60% (sessenta por cento). Desta feita observamos que o impacto estimado é
absorvível.

2 - DO MÉRITO:

A missão primordial do Município é promover o bem-estar da sociedade que
representa. Para atender a esta missão, a Prefeitura realiza um conjunto de ações,
dispostas no Plano Orçamentário, composto dos seguintes instrumentos de planejamento:
PPA - Plano Plurianual, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentarias e LOA - Lei Orçamentaria
Anual. Para que a Administração Municipal cumpra sua missão ao longo do tempo, em
função de fatores como o desenvolvimento local e o crescimento da população, essas
ações criadas serão expandidas, ou mesmo, aperfeiçoadas. Toda ação governamental, ao
ser executada, gera uma despesa correspondente. O valor da despesa dependerá dos
insumos que esta ação irá consumir (recursos humanos, materiais, tecnológicos). Pode-se
concluir que o total da despesa de uma entidade poderá aumentar em função da criação
de uma nova ação e da expansão ou aperfeiçoamento de ação já criada.

Assim sendo, cabe à equipe técnica, alertar, orientar, as medidas a serem adotadas
no curso da administração.

\, portanto:

Diante da análise, pode-se chegar às seguintes conclusões:
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De que o impacto orçamentário-financeiro: Encontra-se inteiramente em acordo com os
valores apresentado, estando dentro do limite estabelecido pela CF e LRF, onde verifica-
se a exatidão dos valores apresentados no anexo de despesas para exercício de 2020,
2021 e 2022, por tanto acima do limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da despesa
com pessoal, não comprometendo o percentual do 40% (quarenta por centro);
Esclarecemos que, na presente análise, foi possível apurar a compatibilidade da execução
da despesa, informando que tal ação encontra-se compatível com o PPA, com a LDÕ e
com a LOA, cumprindo o que determina o art. 16, inciso l da LRF; Demonstrativo da origem
do recurso para o custeio do aumento da despesa: As informações comprovam a origem
efetiva dos recursos para custear a nova despesa, de acordo com o art. 17, § 1° da LRF;
Comprovação de que a despesa criada ou aumentada afetará as metas de resultados
fiscais: Restou positiva tal avaliação, pois, junto a ação em estudo, constava documentos
demonstrando que a nova ação não afetaria as metas fiscais previstas nos exercícios de
2020, 2021, 2022, estando em acordo com o art. 17, § 1° da LRF.

Por todo exposto, conclui-se que são positivas e lesivas ao património público as
despesas advindas com a realização da despesa, por este Poder Executivo Municipal.

À sua consideração.
í ^

É a informação.

Salvo, engano.

/?/& /

Renebeks Martins Gomes
CPF 623.034.302-91

CRCPA013658
T
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