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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2020 
 

 

 

 

Concede revisão geral anual e dispõe sobre os dias de 

paralisação em razão da greve dos servidores municipais em 

2020. 

 

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, 

conforme artigos 42 e 68, VI da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara de Vereadores de 

Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei complementar: 

 
 

 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual 

de 2,46% (dois inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) aos servidores ativos, 

inativos e pensionistas do Município.  

  

Parágrafo único. A diferença de vencimentos apurada entre 1º de maio de 

2020 e 31 de outubro de 2020, decorrente da aplicação retroativa do índice previsto no 

caput, incidirá no vencimento do mês de novembro, a ser creditado até o quinto dia útil 

do mês de dezembro de 2020.  

  

   

  

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a cancelar o desconto da 

remuneração e das penalidades na carreira aplicadas aos servidores públicos municipais 

que participaram das paralisações havidas nos dias 13 de fevereiro de 2020 e 21 de 

setembro de 2020.  

  

   

  

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a, até o dia 31 de agosto de 

2021, exigir a compensação e/ou reposição das horas não trabalhadas dos servidores que 

participaram das paralizações havidas entre os dias 17 de fevereiro de 2020 e 02 de março 

de 2020.  
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Art. 4º As despesas com a presente lei complementar correrão à custa do 

orçamento vigente.  

  

   

  

Art. 5º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2020.  

  

   

  

Udo Döhler  

  

Prefeito 
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MENSAGEM SEI Nº 062, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020.

 
Senhor Presidente,
 
Estamos encaminhando em anexo o incluso projeto de lei complementar, que propõe a

revisão geral anual aos servidores municipais, item de pauta deste ano das negociações com o Sindicato dos
Servidores Públicos do Município de Joinville.

 
A revisão geral anual proposta com o anexo projeto de lei complementar, destinada

a repor perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários,
relativas ao período de um ano, foi apurada em 2,46% (dois inteiros e quarenta e seis centésimos por cento).
Esse exato percentual incrementará o vencimento da folha de novembro, a ser creditado em dezembro de
2020, de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de Joinville,

 
Finalmente, nos limites da negociação havida com o Sindicato dos Servidores Públicos do

Município de Joinville, busca-se também o cancelamento do desconto de vencimentos e das penalidades na
carreira aplicadas aos servidores públicos municipais que participaram das paralisações havidas nos dias
13/02/2020 e 21/09/2020, assim como a reposição/compensação pelas horas não trabalhadas em face das
paralisações ocorridas entre os dias 17/02/2020 e 02/03/2020, o que deve ocorrer até o dia 31/08/2021.

 
Estas propostas foram discutidas com o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de

Joinville.
 
Estamos certos que a proposta será aprovada por essa Casa de Leis.
 
Receba, Senhor Presidente, os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

     
                   

Atenciosamente,
 

Udo Döhler
Prefeito

 

Excelentíssimo Senhor
Vereador Cláudio Aragão

Mensagem SEGOV.UAD.AEL 7229671         SEI 20.0.142379-3 / pg. 1



ANEXO(S) - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2020

4

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
 
Anexos: Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (7390929) e Declaração (7229689).
 

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em 26/10/2020, às
15:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 7229671 e o código CRC 99B887BD.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.142379-3
7229671v7
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Projeto de Lei Complementar nº
Anexo à Mensagem nº 062/2020.

 
LEI COMPLEMENTAR Nº
 
Concede revisão geral anual e dispõe sobre os dias de
paralisação em razão da greve dos servidores municipais
em 2020.

 
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual de 2,46%

(dois inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) aos servidores ativos, inativos e pensionistas do
Município.

Parágrafo único. A diferença de vencimentos apurada entre 1º de maio de 2020 e 31 de
outubro de 2020, decorrente da aplicação retroativa do índice previsto no caput, incidirá no vencimento do
mês de novembro, a ser creditado até o quinto dia útil do mês de dezembro de 2020.

 
Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a cancelar o desconto da remuneração e das

penalidades na carreira aplicadas aos servidores públicos municipais que participaram das paralisações havidas
nos dias 13 de fevereiro de 2020 e 21 de setembro de 2020.

 
Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a, até o dia 31 de agosto de 2021, exigir a

compensação e/ou reposição das horas não trabalhadas dos servidores que participaram das paralizações
havidas entre os dias 17 de fevereiro de 2020 e 02 de março de 2020.

 
Art. 4º As despesas com a presente lei complementar correrão à custa do orçamento

vigente.
 
Art. 5º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a partir de 1º de maio de 2020.
 

Udo Döhler
Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em 26/10/2020, às
15:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Projeto de Lei Complementar SEGOV.UAD.AEL 7229675         SEI 20.0.142379-3 / pg. 3



ANEXO(S) - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2020

6

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 7229675 e o código CRC 58815E1B.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.142379-3
7229675v6
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ANEXO SEI Nº 7229689/2020 - SEGOV.UAD.AEL

 
 

DECLARAÇÃO
 

Em cumprimento das disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), declaro que o custo com o projeto de lei complementar anexo a mensagem
nº 062/2020, ora proposto:

 
- está de acordo com o que dispõe o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e

a Lei Orçamentária Anual;
- obedece os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos Art. 19, III, Art. 20, III,

da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000;
- respeita o disposto no art. 21 da mesma Lei.

 
Miguel Angelo Bertolini

Secretário de Administração e Planejamento
 

Udo Döhler
Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini, Secretário
(a), em 26/10/2020, às 13:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em 26/10/2020, às
15:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 7229689 e o código CRC BCFC7E9B.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
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www.joinville.sc.gov.br

20.0.142379-3
7229689v8
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ANEXO SEI Nº 7390929/2020 - SEGOV.UAD.AEL

 
 

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR QUE ACOMPANHA A MENSAGEM Nº 062/2020.

 

Exercício Impacto Financeiro em R$
2020 16.582.825,85
2021 23.692.290,32
2022 23.692.290,32

 

 
Samara Perfeito Nunes

Diretora Executiva da Secretaria da Fazenda
 

Udo Döhler
Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Samara Perfeito Nunes , Diretor (a)
Executivo (a), em 26/10/2020, às 09:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em 26/10/2020, às
15:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 7390929 e o código CRC AC5A032B.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.142379-3
7390929v5
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