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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Natividade - RJ
Gabinete do Prefeito
Natividade,

24 de março de 2013.

Ofício GP. N°. 161/13
Ref.: Encaminha Projeto de lei

Exmo. Sr. Presidente:

Saudando-o cordialmente V. Ex8• e seus dignos pares, temos o prazer de estarmos
encaminhando a esse Egrégio Parlamento, para apreciação e votação de direito, o anexo
projeto de lei que concede revisão linear de salários a todos os servidores ativos, inativos e
pensionistas da Prefeitura Municipal de Natividade, para cuja tramitação pleiteamos urgênciaurgentíssima, prevista no § 2°, art. 50 da lOM, tendo em vista, a importância da matéria.
Na oportunidade, esclarecemos que excluímos do aumento precitado os agentes
polfticos (Prefeito, Vice Prefeito e Secretários)
e servidores contemplados com cargos e
funções de confiança, por entendermos que devemos prestigiar os servidores de carreira com
uma revisão que possa contemplar a perda salarial da inflação do perfodo e também darmos
continuidade ao programa de valorização dos servidores imPlementaf
no no5,$) 10 mandato.
Esclarecemos que o Indice de
"inflação oficial" do pais, por ser usado
2012 em 5,84% (cinco, oitenta e quatro
comunicação pelo Instituto Brasileiro de

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a
como base para as metas do governo federal, fechou
por cento), conforme divulgado em todos os meios de
Geografia e Estatlstica (IBGE).

Ressaltamos,
igualmente, que o percentual de aumento foi o possfvel de ser
concedido, pois diante do cenário de quedas de arrecadação, principalmente no que diz
respeito ao FPM - Fundo de Participação dos Municlpios, que vem assolando todos os
municípios brasileiros, sendo os Municlpios de pequeno porte como Natividade os mais
afetados, é recomendável a todos os gestores responsáveis as cautelas que as circunstâncias
ainda estão a impor, sob as penas da lei.
Ocorre que o nosso FPM é utilizado para o pagamento dos salários dos servidores
municipais e em virtude de incentivos fiscais e restituições concedidos aos municlpios pela
União e pelos Estados, o repasse do FPM vem sendo feito a menor aos municfpios, cabendo
ressaltar, que isso vem sendo feito sem nenhuma previsão legal e em total afronta ao
estabelecido pela Constituição Federal.
Destacamos que, com o aumento estabelecido pela implantação do Plano de Cargos e
Salários, desde que assumimos o governo, em janeiro de 2009, até agora, já concedemos
54,75% de aumento aos servidores municipais, zerando com isso a perda salarial dos últimos
03 governos.
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Prefeitura Municipal de Natividade - RJ

Gabinete do Prefeito
Temos a certeza, de que nunca se fez tanto e em tão pouco tempo pelos servidores
municipais,
Acreditamos, sinceramente, que com essa revisão de 7% (sete por cento), a laboriosa
classe funcional saberá entender as razões desta gestão que zela pela responsabilidade,
sabendo que não se pode assumir compromissos que possivelmente não poderá cumprir,
Na certeza de que essa
olenda Câmara Municipal continuará apoiando nosso
posicionamento polltico-administrativ
e somente beneficia a municipalidade natividadense,
aprovando a matéria em causa d n
do
r. os propostos, valemo-nos do ensejo para
renovar nossos melhores protestos e e tima, c
eração e respeito,

Ao Exmo. Sr.
Fabiano França Vieira
DO. Presidente da Câmara Municipal

de Natividade

Prefeitura Municipal de Natividade - Gabinete do Prefeiro
Praça Ferreira Rabello n. o 04, Centro CEP.: 28,380-000, Natividade - RJ
Tel/Fax.: (22) 3841-1051. Site: \1'ww.n({tividade,rL.<;;!)v,hr

2

Prefeitura Municipal de Natividade
Gabinete do Prefeito
nO, 011/13

Projeto de Lei

Concede revisão geral linear de vencimentos
salários,

conforme

e

art. 37, X da Constituição

Federal, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Natividade

aprova e o

Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art.1°- Fica concedida uma revisão anual e linear de salários, de 7%
(sete por cento)

a todo pessoal ativo, inativo e pensionista,

dos quadros

da

Prefeitura do Municlpio de Natividade, retroativo a 1° (primeiro) de abril de 2013.

§1°- Excluem-se
ocupantes

da revisão do caput,

de cargos que recebem remuneração

os agentes

pollticos

e os

sob forma de CC (Cargo em

Comissão), bem como o pessoal que recebe gratificação sob forma de FC (Função
de Confiança), bem como, exclui-se também o Abono concedido pelá Lei Municipal
n°. 274/2004.

","

.l

Art.2° - Tendo em vista o disposto no art. 16, incisos e parágrafos da
LRF, os cálculos de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador da
despesa são apresentados

na forma dos anexos I e 11.

Art:3°- As despesas decorrentes
previstas

na Lei de Diretrizes

Orçamentárias

próprias de cada unidade administrativa,
correspondente

4° - Fica criado

Municipal de Desenvolvimento

Confiança

e são consignadas

pela Lei Orçamentária

legal estão

em dotações
Anual (LOA) e

Plano Plurianual (PPA).

Art.

Subsecretário

do presente dispositivo

na Estrutura

da Secretaria

Econômico e Comércio o Cargo em Comissão de

Municipal de Desenvolvimento

pertencente

Administrativa

Econômico e Comércio. A Função de

à Estrutura Administrativa

da Secretaria

Municipal

de

Governo de Diretor do Núcleo de Fiscalização de Obras, simbologia FC 13, passa
a vigora com a simbologia FC 15. O Cargo em Comissão pertencente à Estrutura
Administrativa

do NATPREVI

vigora com a simbologia
Administrativa

de Consultor

Juridico,

simbologia

CC 9, passa a

CC 15. O Cargo em Comissão pertencente

à Estrutura

da Procuradoria Jurídica de Corregedor, simbologia CC 13, passa a
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Natividade
Gabinete do Prefeito
vigora com a simbolog

CC 15, e fica instituído na Estrutura Administrativa da
ia
edor
Procuradoria Jurídica o Cargo em Comissão de Subcorreg
, simbolog
CC 15.
ia

Art.50•

Fica Extinta a Secretaria

Inovação e Sustentabilidade

Municipal

de Ciência,

ia
Tecnolog ,

e todos os seus cargos.

Art.60• Até 31 de dezembro do corrente ano os Cargos em Comissão
e Funções de Confiança da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e
Lazer onde não existiram nomeação ou designação

até a presente data, ficarão

suspensos de toda e qualquer nomeação ou designação com ônus para o erário.

Art.7,O. A data base para a definição das novas revisões gerais anuais
passa a ser o mês de abril.
Art.80• Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãO, revogadaS
as disposições contrárias ou incompatíveis.

Prefeitura Municipal de Natividade, xx de XXXXXX de 2013.

Marcos Antônio da Silva Toledo
Prefeito do Municlpio
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ANEXO I

001- Salário
005 - Adicional de Decênio
006 - Adicional de Quinquênio
040 - Adicional Noturno
096 - Adic. Form. Continuada
097 - Produtividade
098 - Vantaaem Pessoal Permanente

1. Valores considerados
Efetivos

Reaiuste 7%
751.996,66
36.093,17
100.368,13
13.648,04
4.516,85
16.766,83
22.241,84
1.666,96

Diferenca
46.722,37"
2.361,02
6.565,86
892,94
295,40
1.096,65
1.452,92
108,99

'I
I

para cálculo: Valores da folha de p9,.qamento do mês de abril de 2013 em 24/04/2013 - Servidores

,
Coordenadoria Geral de Pessoal, 24 de abril de 2013.

Prefeitura Municipal de Natividade
Praça Ferreira Rabello n. 004 - Centro, Natividade - RJ CEP.: 28.380-000
Tel/Fax: (22) 3841-1051, Site: www.natividade.rlgov.br
E-MaU: sma@natividade.rj.gov.br

1

/"

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Natividade - RJ
..., Gabinete do Prefeito
Projeto de Lei n", 011/13 - Anexo 11

Declaração
Declaro, sob as penas da lei, que o aumento da
despesa, decorrente desta majoração promovida pelo
presente dispositivo, tem adequação orçamentária e
financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo,
igualmente, compatível com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é feito em
observância ao que prescreve o inciso 11,art. 16 da LC n?
101/00.
Por ser verdade, firmo a presente declaração,
para que produza todos seus efeitos legais e de direito.

Prefeitura Municipal de Natividade, 24 de Abril de 2013.

Marcos Antônio da Silva To/edo
Prefeito do Município
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