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Dê-se ao artigo 34 do Substitutivo Integral do Projeto de Lei n.º 165/2014 a seguinte redação:

Art. 34 Para fins de atendimento ao disposto no Art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal, observado o inciso
I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as despesas com pessoal relativas à concessão de vantagens,
aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem
como admissões ou contratações a qualquer título até o montante das quantidades e dos limites
orçamentários constantes de anexo específico da Lei Orçamentária de 2015, cujos valores deverão constar
na programação orçamentária da proposta, observados os limites estabelecidos no Art. 20, II, e alíneas, da
Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 1º O anexo a que se refere o caput conterá autorização somente quando amparada por proposição, cuja
tramitação seja iniciada na Assembleia Legislativa até 31 de maio de 2014, e terá os limites orçamentários
correspondentes discriminados, por Poder e Órgão, com as respectivas:

I - quantificações para a criação de cargos, funções e empregos, identificando especificamente o projeto de
lei ou a lei correspondente;

II - quantificações para o provimento de cargos, funções e empregos; e

III - especificações relativas a vantagens, aumentos de remuneração e alterações de estruturas de carreira,
identificando o projeto de lei ou a lei correspondente.

§ 2º O anexo de que trata o § 1º considerará, de forma segregada, provimento e criação de cargos, funções
e empregos, indicará expressamente o crédito orçamentário que contenha a dotação dos valores autorizados
em 2015 e será acompanhado dos valores relativos à despesa anualizada. 

§ 3º Ficam ainda autorizadas todas as despesas relativas a pessoal e encargos sociais decorrentes da
implantação do regime de previdência complementar para os servidores do Estado.
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda confere segurança ao processo de decisão orçamentária relativo a aumento de gastos
com pessoal. Seguindo o padrão do orçamento da União, substitui a autorização incondicional e
indiscriminada do PLDO para incluir esse tipo de gasto no orçamento por uma exigência de discriminação
detalhada dos aumentos pretendidos em um anexo específico da lei orçamentária, de forma a garantir a
informação precisa aos parlamentares sobre quais aumentos e em que valores estão deliberando.
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