
Ofício IN nº 657/2015 

Curitiba, 07 de dezembro de 2015. 

 

 

Senhor Presidente,  

 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para a respectiva deliberação 

dessa Casa, o anexo projeto de Lei que dispõe sobre o regime de trabalho e a 

remuneração dos servidores deste Tribunal e adota outras providências. 

Certo do acolhimento da proposição, que se reveste de primordial importância 

para esta Corte, reitero-lhe meus protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 
IVAN LELIS BONILHA 

Presidente 
 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Deputado ADEMAR TRAIANO 

Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná 

Palácio 19 de Dezembro – Centro Cívico 

CURITIBA - PR 

CEP: 80530-911 

 



 

PROJETO DE LEI Nº XX/2015 

 

 

 

SÚMULA: dispõe sobre o regime de 

trabalho e de remuneração dos servidores 

efetivos do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná, a criação, extinção e 

transformação de funções e cargos em 

comissão e a adoção de outras 

providências. 

 

Art. 1º. A jornada de trabalho dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná será 

de 35 (trinta e cinco) a 40 (quarenta) horas semanais.  

§ 1º. O Tribunal poderá dispor sobre a criação de banco de horas e descontos financeiros pelo 

descumprimento injustificado da jornada de trabalho. 

§ 2º.  A implementação da jornada de trabalho estabelecida no caput, sua forma de registro e 

aferição serão disciplinados por ato do Tribunal de Contas. 

Art. 2º. Os servidores efetivos, abrangidos pelo regime de trabalho de que trata esta Lei, serão 

enquadrados, observadas as carreiras dispostas no Anexo I e as respectivas tabelas de 

vencimentos básicos constantes do Anexo II, conforme o tempo de carreira apurado na data em 

que ocorrer o enquadramento e os tempos mínimos exigidos para ocupar os níveis e 

referências salariais, constantes na Tabela de Temporalidade do Anexo III. 

§ 1º. Para efeito do cômputo de carreira do servidor, será considerado o tempo efetivamente 

exercido em carreira de mesmo nível de escolaridade. 

§ 2º. Caso o enquadramento previsto no caput resulte em redução de vencimentos, o servidor 

será enquadrado no nível e referência compatível com seus vencimentos atuais, 

correspondente à soma de suas vantagens fixas.  

§ 3º. É assegurada ao servidor, para efeitos de progressão funcional entre níveis, durante a 

evolução dentro de sua carreira, a utilização de, no máximo, 300 (trezentos) pontos, conforme 

dispõe o artigo 22, da Lei 15.854, de 16 de junho de 2008. 

Art. 3º. Os servidores enquadrados nos termos do artigo anterior: 

I – sem prejuízo às gratificações concedidas até a data do enquadramento previsto nesta Lei, 

que serão incorporadas ao vencimento básico, não farão jus àquela prevista no artigo 171 da 

Lei 6.174, de 16 de novembro de 1970; e 

II – a gratificação prevista no artigo 170 da Lei 6.174, de 16 de novembro de 1970, passa a 

incidir somente sobre o vencimento básico. 



Art. 4º. Para os atuais servidores efetivos, o ingresso no regime remuneratório e de trabalho 

previsto nesta Lei será facultativo. 

§ 1º. Os servidores que optarem por permanecer no regime remuneratório e de trabalho atual 

deverão requerê-lo, de forma irretratável, em até 90 (noventa) dias da publicação desta Lei. 

§ 2º. Os servidores efetivos que tomarem posse após a publicação desta Lei sujeitar-se-ão ao 

regime remuneratório e de trabalho nela previsto. 

Art. 5º. As disposições contidas nas Leis 15.854, de 16 de junho de 2008, 16.387, de 26 de 

janeiro de 2010 e 17.423, de 18 de dezembro de 2012, aplicam-se aos servidores enquadrados 

no regime remuneratório e de trabalho de que trata esta Lei. 

Art. 6º. Fica assegurado aos servidores inativos com paridade salarial o enquadramento 

previsto no artigo 2º, bem como a opção prevista no artigo 4º. 

Art. 7º. O enquadramento previsto nesta Lei dar-se-á por ato da Presidência, em até 180 (cento 

e oitenta) dias da sua publicação. 

Art. 8º. Ficam extintos 11 (onze) cargos de Diretor e 01 (um) cargo de Controlador Interno, 

simbologia DAS-2. 

Art. 9º. Fica transformado 01 (um) cargo de Coordenador-Geral, simbologia DAS-1, em um 

cargo de Coordenador-Geral de Fiscalização, de mesma simbologia. 

Art. 10. O quantitativo e a descrição dos cargos em comissão do Tribunal de Contas são os 

constantes do Anexo IV. 

Art. 11. Fica criada 01 (uma) gratificação de função de Controlador Interno, compreendendo a 

coordenação das atribuições do controle interno do Tribunal. 

Art. 12. Ficam criadas, nas quantidades e valores previstos no Anexo V, gratificação de função 

de Coordenador de Unidade, compreendendo, dentre suas atribuições, o assessoramento ao 

Coordenador-Geral de Fiscalização ou ao Diretor da sua unidade de lotação, bem como a 

supervisão técnica das respectivas equipes. 

Art. 13. Ficam extintas 11 (onze) gratificações de função de adjunto e 42 (quarenta e duas) 

gratificações de função de gerente de unidade. 

Art. 14. O quantitativo, os valores e os tipos de gratificações de função são os constantes do 

Anexo V. 

Art. 15. Nos casos de afastamentos legais, o servidor que, por ato do Presidente do Tribunal de 

Contas, vier a substituir ocupantes de cargos em comissão de direção, assim entendidos os 

cargos de Diretor-Geral, Coordenador-Geral de Fiscalização, Diretor, Diretor de Gabinete de 

Conselheiro, Diretor de Gabinete da Presidência, Inspetor, Ouvidor de Contas, Secretário de 

Câmara e Secretário do Tribunal Pleno, bem como de funções de Coordenação de Unidade e 

de Controlador Interno farão jus à remuneração integral do cargo ou função, observadas as 

restrições contidas no parágrafo 1º, do artigo 1º, da Lei 17.423, de 18 de dezembro de 2012, e 

no artigo 72, da Lei 6.174, de 16 de novembro de 1970. 

Parágrafo único. Nas demais substituições, o servidor fará jus ao valor da Representação de 

Gabinete percebida pelo servidor substituído. 



Art. 16. As extinções e transformações de cargos em comissão e de gratificações de função 

previstas nesta Lei passam a vigorar a partir da data da realização do enquadramento previsto 

no artigo 2º. 

Art. 17. Aplica-se o contido no §1º do artigo 1º a todos os servidores, independentemente da 

opção prevista no artigo 4º. 

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da 

data da publicação do enquadramento nela previsto. 

 

Curitiba, __ de ____ de ___. 

 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná apresenta projeto de Lei que 

dispõe sobre o regime de trabalho e de remuneração dos seus servidores efetivos, 

extingue e transforma funções e cargos em comissão e adota outras providências. 

Após profunda avaliação da sua estrutura organizacional, esta Corte de 

Contas, norteada pelos princípios da eficiência e economicidade, propõe uma 

reestruturação funcional e salarial dos seus servidores. 

A nova estrutura funcional lançada evidencia as competências das 

unidades técnicas e administrativas que compõem este Tribunal, realçando suas 

atribuições de meio ou de fim, com redução expressiva de gerências e de cargos 

comissionados de Direção. 

Trata-se de uma estruturação enxuta, condizente com as estruturas 

organizacionais contemporâneas que primam por qualidade e eficiência, e 

representativa, enaltecendo a atividade institucional de controle externo deste Tribunal.  

Para tanto, ficam extintos 11 (onzes) cargos de Diretor e 01 (um) de 

Controlador Interno (criando uma função gratificada correspondente), reduzindo o 

número de Diretorias de 20 (vinte) para 09 (nove). 

Da mesma forma, propõe-se a supressão de 42 (quarenta e duas) 

gratificações de função de gerente de unidade e 11 (onze) gratificações de função de 

adjunto, o que significa uma redução de 50% (cinquenta por cento) das gerências, no 

âmbito das unidades subordinadas à Presidência, e a criação de 13 (treze) funções de 

coordenação. 

O novo modelo possibilita uma melhor coordenação da atividade 

fiscalizatória, passando as unidades técnicas a atuar de modo mais célere e 

concomitante, respondendo com maior efetividade às exigências da sociedade. 

Em contrapartida e aliada a essa nova estruturação, aos atuais servidores 

efetivos será facultada a opção por jornada de trabalho diferenciada, com controle de 

cumprimento e maior período avaliativo, e consequente reenquadramento e incremento 



salarial, respeitando o direito do servidor já ingresso de permanecer no regime que se 

encontra, bem como a sua garantia constitucional de irredutibilidade salarial.  

Ao lado desse novo modelo, serão extintos os adicionais excedentes, 

previstos no artigo 171, da Lei n. 6.174, de 16 de novembro de 1970, garantida sua 

incorporação ao vencimento básico quando do novo enquadramento. 

As novidades legislativas estão em conformidade com o aprimoramento 

da atividade fiscalizatória, e, também, com o compromisso de transparência e 

eficiência, que ora reitero, no desempenho das atribuições constitucionais desta 

Egrégia Corte de Contas. 


