
Considerações sobre o Projeto de Resolução Nº 7/2016 

 

O Projeto de Resolução Nº 7/2016, que acrescenta e modifica o parágrafo 

único do art. 59 da Resolução nº 12/13 que dispõe sobre a estruturação do 

plano de cargos e vencimentos dos servidores da Câmara de Vereadores de 

Joinville, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras 

providências, conforme singela e sucinta justificativa, “tem por finalidade 

estabelecer regras sobre o percentual de servidores de carreira a serem 

nomeados em cargos de provimento em comissão” fixando 1% (um por cento), 

no mínimo, do total dos cargos de provimento em comissão a serem 

preenchidos, obrigatoriamente, por servidor de carreira. 

 

1) Análise preliminar: Justificativa vazia – falta de fundamentação da 

proposição, conforme exigência do § 1º do Art. 180 do Regimento 

Interno. 

 

Em primeiro lugar, cabe destacar que a proposição afronta o disposto no § 1º 

do Art. 180 do Regimento Interno que define expressamente que “O autor 

deverá fundamentar a proposição por escrito”. 

 

Não há qualquer menção de por que se optou em definir o percentual de 1% 

(um por cento) do total dos cargos de provimento em comissão a serem 

preenchidos, obrigatoriamente, por servidor de carreira.  

A justificativa para apresentação de Projetos de Lei não pode ser vazia e nem 

se trata de mera formalidade. É algo sério. Deve advir de premissas e 

argumentos claros que atestam sua importância para se tornar uma lei.  

 

2) Comissão de Reforma Administrativa propôs 4% em Relatório Final 

 

Ainda mais que o Relatório Final da Comissão de Planejamento do 

Projeto de Reforma Administrativa e Execução do Concurso Público, 

designada pela Portaria nº 128/2013, de 16 de abril de 2013, formada por 

servidores comissionados de alto escalão e por servidores efetivos de diversos 

setores da Câmara de Vereadores de Joinville propôs o percentual mínimo 

de 4% (quatro por cento) dos cargos comissionados a serem preenchidos 

por servidores de carreira (conforme p. 13 do relatório). 

Este relatório foi construído a partir de vários estudos e reuniões e 

laboriosamente pensando por várias pessoas (inclusive com participação de 



representantes de Vereadores) e agora está sendo simplesmente suplantando 

por uma justificativa de três linhas.  

 

3) O TCE/SC apontou que o percentual deveria ser sobre a totalidade 

dos cargos comissionados da CVJ, não podendo ser excluídos os 

assessores parlamentares. 

 

A Reforma Administrativa foi realizada para atender ao disposto no Termo de 

Ajuste de Conduta, conforme item 14 do Relatório da Comissão de Reforma 

Administrativa. 

 

4) A Câmara de Vereadores de Joinville está descumprindo o inciso V 

do Art. 37 da Constituição Federal desde 5 de julho de 2012. 

 

A Câmara de Vereadores de Joinville está descumprindo o inciso V do 

Art. 37 da Constituição Federal desde que o § 3º do Art. 16 do Estatuto dos 

Servidores Públicos foi alterado pela LEI COMPLEMENTAR Nº 379, de 05 de 

julho de 2012, uqe lhe deu a seguinte redação: “§ 3º Fica assegurado aos 

servidores do quadro permanente do Poder Executivo o provimento em pelo 

menos 20% (vinte por cento) dos cargos em comissão, e quanto aos servidores 

do quadro permanente do Poder Legislativo, o percentual será estabelecido em 

Resolução editada por aquele Poder” 

 

5) Ao contrário do que se apregoa por aí sobre valorização dos 

servidores, com a reforma administrativa foram extintas 20 (vinte) 

funções gratificadas (FG’s) 

 

Durante a reunião extraordinária convocada para esta última quarta-feira 

(08/06) (diga-se, aliás, que a pauta da reunião foi divulgada apenas instantes 

de sua realização), disse-se que a percentual de 1% seria o suficiente, pois 

havia sido criado nos anos anteriores várias funções de confiança (as funções 

de confiança, assim como od cargos em comissão, são modalidades 

destinadas ao assessoramento, direção e chefia no serviço público) para os 

servidores efetivos. Isso não é verdade, o que aconteceu foi o contrário. Na 

realidade, 20 destas funções foram extintas, conforme restou apontado pela 

Comissão de Planejamento do Projeto de Reforma Administrativa. 

O discurso sobre a valorização dos servidores é falacioso, pois o que tem 

acontecido é acúmulo de perdas. 

 



 

 

6) Ninguém esta mencionando a economia de dinheiro público que é 

gerado com o provimento de servidores de carreira em cargo em 

comissão 

 

Quando um servidor de carreira é nomeado para o exercício de cargo em 

comissão, a Administração o remunera da seguinte forma (Art. 52, § 1º, 

Estatuto do Servidor): 

- ou com acréscimo de uma gratificação que corresponde a 20% de seu 

vencimento básico. 

 

- ou com o vencimento do cargo em comissão em que o servidor foi nomeado. 

 

Em qualquer situação, a nomeação de servidor de carreira gera economia para 

os cofres públicos, porque a Administração apenas complementa o vencimento 

que o servidor já recebe (em razão do cargo efetivo), a fim de remunerar o 

cargo em comissão que passa a exercer. 

 

Exemplificando. Os cargos em comissão de Direção da Câmara de Vereadores 

são chamados de CC-II e têm o vencimento de R$ 8.787,61. 

Um servidor que já ocupa um cargo efetivo e tem uma remuneração de R$ 

5.000,00, caso seja nomeado para um cargo de CC-II passará a receber R$ 

8.787,61. Neste caso, a Administração terá uma despesa adicional de R$ 

3.787,61 com este servidor. Entretanto, caso nomeasse uma pessoa sem 

vínculo estatutário, esta despesa seria os exatos R$ 8.787,61. 

 

O Projeto de Resolução estipulou a reserva de 1% das vagas para os 

servidores de carreira. O Vereador Adilson Mariano apresentou uma Emenda 

para elevar este percentual para 5%. Considerado o período de uma legislatura 

(4 anos dos mandatos dos Senhores Vereadores), a economia que a emenda 

do Vereador Adilson Mariano pode proporcionar aos cofres públicos em relação 

ao projeto original é na ordem de R$ 1.444.687,64 e ninguém está falando 

sobre isto (veja-se planilha em anexo). 

 

É UMA VERGONHA O QUE SE PRETENDE FAZER COM OS SERVIDORES. 



O PROJETO É QUASE QUE UMA BURLA AO DIREITO QUE A 

CONSTITUIÇÃO ASSEGUROU AOS SERVIDORES (ART. 37, V, CF/88) 


