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JUSTIFICATIVA
A previsão de reposição salarial anual do servidor público é elencada no art.37, inciso X da Constituição
Federal e art.115, inc. XI da Constituição Estadual, sendo certo que a política de pessoal é um dos elementos
fundamentais na constituição do Orçamento do Estado, o que é determinante para que a questão de
reposição salarial dos servidores públicos não seja contemplada, diante disso a indicação do possível índice
para tal reajuste é demonstração de conhecimento antecipado das estimativas de despesas necessárias que
possuem pacto no Orçamento Geral. Da mesma forma a previsibilidade de contratação de pessoal também é
importante e deve ser considerada em decorrência dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
visto que a necessidade do serviço deve ser avaliada em conformidade com a capacidade de pagamento, o
que ás vezes impossibilita eventual contratação. É público e notório que o Executivo vem realizando
concursos, mas não convoca os aprovados por ter alcançado o limite estabelecido pela legislação referida
com relação a gastos com pessoal, anotando-se que tal prática frustra a população, via de regra, sentindo-se
enganada pelo Estado, visto que o interessado dispende numerário para inscrição, estuda, é aprovado e fica
na expectativa de ser contratado, o que não ocorre, pois, quando o Estado convoca, o faz em número inferior
a quantidade de vagas divulgadas. Assim é imperativo que o Executivo tenha um planejamento para abrir
concursos e possibilitar contratação, visto que, em continuando a não convocação dos aprovados conforme
vagas indicadas no edital, estará caracterizada a criação de receitas provenientes de concursos fantasmas
em total afronta aos princípios constitucionais pertinentes.

Divisão de Ordenamento Legislativo
Serviço de Processo Legislativo

Publicado no "DIÁRIO OFICIAL"
De ....../....../......

.............................................................

JUNTE-SE

_________/_________/_________

FL Nº ___________

RGL

Divisão de Ordenamento Legislativo
Esta proposição contém
_________   assinaturas

SSC ........../........./..........

.............................................................

EMENDA Nº
AO PROJETO DE LEI

761

Acrescente-se ao artigo 7º do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária os  seguintes  incisos:
IV- A previsão de reposição salarial para o servidor público.
V- Previsão de contratação de novos servidores públicos, especificando em cada  quadro de cargo e função
das Secretarias os que irão comportar aumento de pessoal.

Modifica o Artigo 7º
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