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TERRA DA MANJGA

PAR[C[R DA CO%IISSAO DE JUSTICA [ B[DACAO
Projeto de Lei n9 001/2018 - LEGISLATIVO

• EMENTA: "Dispôe sobre a concesso de revis5o geral da atual
remuneraç56, vencimento ou salario a partir de 12 de janeiro de
2018 dos funcionarios e servidores ativos nativos e pensionistas
da Câmara Municipal de JardinOpolis a titulo de reviso anual de
que trata 0 inciso X do art 37 da CF dando outras providéncias

A Comissào Permanente de Justiça e RedaçAo, reumda na forma regimental,
com base nos artigos 71 e paragrafo 40 do artigo 77 do Regimento Intemo, Para apreciar o
proj eto acima mencionado de autona da Mesa do Legislativo, protocolado na Casa em
25/01/2018 (quinta-feira), corn pedido de sessâo extraordmana e reinetido a presente
comissão para parecer na mesma data do protocolo

o

proj eto preenche os requisitos da boa tecnica legislativa, bern como, os da
constitucionalidade

o

presente projeto tern por finalidade proceder a atualizaçao dos salanos dos
servidores ativos, mativos e pensionistas, por indice oficial divulgado pelo IBGE

A matériâ nAo contempla os vereadores da Casa Leis1ativa, conf'orme está
disposto no artigo 2°, entretanto, entendemos que tal previsAo não fere o disposto no inciso X
do art. 37 da CF, em face dos princIpios da econornididade e da moralidade.

A aplicacAo do Indice de 2,9473% do IPCA resulta da somatOria do Indice
apontado dos ültimos doze meses e será aplicado para os servidores e funcionários ativos e
inativos do Poder Legislativo e a revisäo de que trata o proj eto em questão, tem amparo legal
no inciso X do artigo 37 da Carta Magna.

+
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Assim, a comissAo entende que o projeto de lei no 001/2018, do Legislativo,
está apto para ser apreciado pelo Plenãrio, devendo a oportunidade e conveniência ser
analisado por eada Vereador.

ESTE E 0 NOSSO PARECER.

