
 

 
 

 

PARECER 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Projeto de Lei 355/2020 

 

I – EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA EM EXAME 

A presente propositura de autoria do Executivo Municipal, conforme exposição dos 

motivos da autoria, é motivada pelo intuito de reforçar saldos de dotações 

orçamentárias que alega serem insuficientes para suportar as despesas a serem 

empenhadas até o final do exercício financeiro de 2020, que coincide com o final 

do mandato, equivalente a R$ 27.100.000,00, ou seja, mais de 27 milhões de 

reais. 

 

II – FUNDAMENTOS 

 

Analisando as planilhas orçamentárias do projeto, tem-se que praticamente a 

integralidade do reforço é descrito por vencimentos, vantagens de pessoas físicas, 

ou seja, pagamento de funcionários. 

TODAVIA, o plano orçamentário anual FIXA (e não PREVÊ) as despesas. Assim, 

vencimentos e vantagens de pagamentos de funcionários não revela qualquer 

‘surpresa’, pois os valores são FIXOS, podendo apenas diminuir em virtude de 

desligamentos de cargos em comissão. 

Hoje a prefeitura tem uma folha salarial apurada em 06/2020 de R$11.279.131,81, 

com um acréscimo FIXADO em 11,68%, se comparado ao exercício de 2019: 

 

 

ANO

2016

2017

2018

2019

2020* R$ 146.628.713,55 R$ 11.279.131,08

VARIAÇÃO

R$ 131.298.885,58 R$ 10.099.914,27

VARIAÇÃO 11,68%

VARIAÇÃO 4,97%

R$ 122.511.552,36 R$ 9.423.965,66

VARIAÇÃO 5,27%

R$ 116.716.197,65 R$ 8.978.169,05

VARIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2016-2020

TOTAL ANUAL MÉDIA MENSAL

R$ 110.877.675,46 R$ 8.529.051,95



 

 
 

 

Ou seja, faltando 05 folhas para finalizar o exercício de 2020 

(10/2020,11/2020,12/2020,13º/2020 e 01/2021), numa conta de multiplicação 

simples, encontra-se o importe de R$ 56.395.659,05. 

Há valores empenhados de R$ 49.172.246,03, e não empenhados no importe de 

R$ 10.063.666,32 totalizando R$ 59.235.912,35, ou seja, muito acima das 

necessidades. 

Veja há valores empenhados sobremaneira em contas contábeis do executivo que 

serão utilizadas exclusivamente para conta de pagamento de vencimentos e 

vantagens dos servidores. 

Também, inexiste motivos para cancelamento e transferência de saldos nos 

valores propostos, pois significaria a criação de saldo imotivado de mais de R$ 

15.000.000,00. 

Finalmente, é de responsabilidade do administrador, no caso o chefe do executivo, 

ou prefeito, cumprir com as despesas FIXADAS na lei orçamentaria, sob pena de 

remeter, empurrar, onerar ou deixar saldo devedor ao próximo prefeito. 

Vale lembrar que se realmente o prefeito atual pretender alterar as despesas 

FIXADAS, a legislação prevê tal hipótese, basta que por iniciativa própria e 

fundamentada. 

Importante frisar que o funcionário público é a força motriz que alavanca os 

serviços públicos e faz uma cidade prosperar. Seus vencimentos são sagrados, 

tanto que são FIXADOS no orçamento, ou seja, qualquer prefeito responsável 

sabe da importância de tais verbas, e os valores realmente são fixos, inclusive com 

previsão da data base das correções salarias. Neste diapasão, os servidores 

públicos, melhor dizendo, os vencimentos dos funcionários públicos NÃO PODEM 

SERVIR de ‘moeda de troca’, ‘escudo’ ou qualquer outro meio esdrúxulo para fazer 

‘politicagem’ em véspera de eleições municipais, principalmente, porque o prefeito 

não pode deixar saldo devedor ao próximo prefeito. 

 

CONCLUSÃO DO RELATOR 

Após estudo da propositura, este membro da Comissão de orçamento e Finanças 

da Câmara Municipal de Jaboticabal conclui, em preliminar, que se de fato o 

prefeito pretende salvaguardar pagamentos diversos, notadamente vencimento e 

vantagens de servidores públicos do Município de  Jaboticabal, a própria lei 

orçamentaria prevê tal hipótese. 

 

No mérito, do ponto de vista orçamentário, as despesas descritas no projeto, 

notadamente vencimentos e vantagens de funcionários públicos, são DESPESAS 

FIXAS PREVISTAS NA LEI ORÇAMETÁRIA, E QUALQUER ADMINISTRADOR 

DEVE SABER E TEM O CONHECIMENTO DE QUE TEM OBRIGAÇÃO DE 

PAGAR OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. 



 

 
 

 

UTILIZAR uma pauta salarial de vencimentos de funcionários públicos como forma 

de alterar rubricas de verbas, sabendo que tais valores são fixos e previstos, é 

desrespeitar o servidor público em sua dignidade, por se tratar de verbas 

alimentares, demonstrando descaso pelo administrador/prefeito. 

 

É DESLEAL, IMORAL, ILEGAL gastar mais do que recebe, ou empenhar mais do 

que recolhe aos cofres públicos, ainda mais no final de mandato, o que certamente 

produzirá uma dívida legalizada às próximas administrações. 

 

 Ao final, AO QUE ME PARECE, divirjo do parecer do Presidente desta Comissão 

de Finanças e Orçamento, Vereador Pepa Servidone, de tal modo que entendo, 

smj, tal projeto não pode tramitar até o final pelo Colendo Plenário desta Casa de 

Leis, por ferir princípios da LEGALIDADE, MORALIDADE, EFECIÊNCIA 

ADMINISTRATIVA E FINALIDADE DA NORMA. 

 

 

Jaboticabal, 21 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

ROBERTO LUIS ARIKI 
MEMBRO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  

 
 

 

 

 

 

CARMO JORGE MARQUES REINO 
MEMBRO 

 

 

 

 

 

PEPA SERVIDONE 
PRESIDENTE 

 


