
Ofício nº 153/2016 Giruá, 22 de dezembro de 2016.
SMAD/MCR

Senhor Presidente:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em  que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação o Projeto de Lei n° 139/2016, que “Estabelece Regras Mínimas Nos Processos de
Alienação da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Municipais Vinculados ao Poder Executivo.” 

A Administração Pública deve ser movida, em rota obediente, pelos princípios e normas jurídicas,
guardando irrestrito apego também aos preceitos morais e éticos. Dentre tantas situações que merecem reparo,
no âmbito da administração pública,  cujas reformas estão sendo idealizadas e  promovidas passo a  passo,
destaca-se o ganho em potencial remuneratório do Município em razão das centenas de operações bancárias
que decorrem da folha salarial dos servidores.

Nada  mais  justo,  então,  que  reconhecer  tal  fato  e  retribuir  aos  servidores  parte  dos  recursos
eventualmente  recebidos  pelo  Município.  Também,  objetivamos garantir  a  gratuidade  na  manutenção  das
chamadas contas-salário e a liberdade de escolha na realização de empréstimos ou financiamentos, melhorar a
prestação dos serviços prestados pelo Banco, e respeitar a autonomia e a liberalidade dos gestores do fundo de
previdência  dos  servidores,  relativamente aos seus haveres;  situações essas que não foram garantidas aos
servidores  por  ocasião  da  alienação  da  folha  de  pagamento,  ocorrida  em 2007.  Por  isso,  ainda  que  seja
obrigatório o cumprimento do contrato firmado no passado, entendemos justo regrar os processos seguintes,
para que situações prejudiciais aos servidores, verificadas hoje, não ocorram no futuro.

O referido Projeto de Lei visa contemplar os servidores de modo a incetivá-los a otimizar o seu
desempenho na busca da eficiência e eficácia dos serviços públicos prestados a população.

O Município  foi  comunicado  do  interesse  de  bancos  e  cooperativas  na  alienação  da  folha  neste
período, disso, decidimos encaminhar a autorização e a licitação desde já, para que os futuros gestores possam
formar a decisão que melhor lhes convier a partir das propostas recebidas.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Cláudio Flávio Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 139/2016                    DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estabelece Regras Mínimas Nos Processos de Alienação da
Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Municipais
Vinculados ao Poder Executivo. 

Art.  1º. O Executivo  Municipal,  nos  processos  de  alienação  da folha  de  pagamento  dos
servidores públicos municipais, e de correspondentes, que busquem a destinação, total ou parcial, de recursos
da Fazenda a quaisquer instituições financeiras e/ou bancárias, públicas ou privadas, obedecerá irrestritamente
ao disposto na Lei de Licitações e Contratos.

Art. 2º. Do montante recebido pelo Município pelas futuras operações descritas no artigo 1º,
ao menos 30% (trinta pontos percentuais) será reservado e destinado aos servidores públicos municipais, ativos
ou inativos, em forma de abono, sem que isso implique em acréscimos ou incorporações salariais.

§1º – O abono será repassado aos servidores, em parcela única, ao final do ano em que for
concretizada a alienação.

§2º – O percentual previsto no caput será apurado pela Secretaria de Municipal de Gestão
Financeira e de Suprimentos, reservado em conta própria, e repassado, no prazo previsto no parágrafo anterior,
em partes iguais, aos servidores ativos e inativos existentes à época da assinatura do contrato a ser firmado
pela Administração.

§3º – Para fins de recebimento do abono, não haverá quaisquer distinções entre os servidores,
cabendo a todos a mesma parcela pecuniária, obtida pela divisão do montante previsto no caput pelo número
de beneficiários.

§4º – Não fazem parte do roll dos beneficiários do abono o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito
e Secretários Municipais. 

Art. 3º. No Ato Público que buscar interessados para a operação prevista no artigo 1º, e no
contrato  a  ser  firmado  com  a  Administração,  deverão  constar  os  seguintes  requisitos,  de  obrigatória
observância:

a) a instituição financeira e/ou bancária deverá ofertar 'contas-salário',  sem a cobrança de
tarifas de manutenção, franqueando, também, gratuitamente, a obtenção de saldos da conta e a retirada de
valores (saques) ao menos duas vezes a cada mês;

b)  o  servidor  público  municipal  terá  liberdade  para  contrair  empréstimos  bancários  de
qualquer natureza em outras instituições, não ficando obrigado exclusivamente àquela com a qual o Município
contratou a alienação da folha de pagamento;

c)  a  instituição  declarada  vencedora  do  processo,  deverá  instalar  e  manter,  no  Centro
Administrativo, ao menos um terminal de autoatendimento, imediatamente após iniciar a vigência do contrato.

Art. 4º – Para que o Executivo possa assumir compromissos envolvendo o fundo próprio de
previdência, relativamente aos processos previstos no artigo 1º, os gestores deverão estar de acordo e assinar
em conjunto o respectivo documento, sob pena de nulidade absoluta. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e não abrange contratos firmados
em períodos anteriores. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS,  EM 22 DE DEZEMBRO DE 2016, 61º
ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


