
PARECER JURÍDICO Nº 36/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA  DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  27/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: QUE FIXA O  ÍNDICE  DE REVISÃO  GERAL
ANUAL  DAS  REMUNERAÇÕES  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DO
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I - RELATÓRIO

Conforme  requisição  de  análise  jurídica  promovida  pelo  Presidente  da  Mesa
Diretora Vereador Jonecir Soares, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da
Casa, o presente parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Ordinário nº 27/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito de Itapoá, o presente Projeto de Lei
busca obter autorização legislativa para a concessão da revisão geral anual das remunerações
dos servidores públicos do município de Itapoá-SC.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 26 de maio de 2017, sob protocolo nº 466/2017.

No dia 29 de maio de 2017, o 1º  Secretário da Mesa Diretora Vereador  José
Maria Caldeira fez a leitura da ementa ao Projeto de Lei, e na sequência, o Presidente Vereador
Jonecir Soares distribuiu a proposição às Comissões Permanentes da Casa, em regime ordinário.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

Conforme os arts. 47, 58 e inciso IV, do art. 68 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se
de matéria de iniciativa do Poder Executivo - Prefeito, e que está devidamente instruído com
Exposição  de  Motivos,  Parecer  Jurídico  e  Contábil  do  Poder  Executivo,  sendo  estes  os
documentos indispensáveis para análise e aprovação legislativa.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como está em conformidade com os Arts.
110 e 117 do Regimento Interno da Casa. 

No mais, todos os documentos e anexos do referido Projeto de Lei nº 27/2017
foram protocolados e assinados digitalmente, conforme disposições contidas na Resolução nº
14/2016. Tal procedimento de verificação das assinaturas digitais é de competência do setor de
Arquivo  e  Controle  Documental  da  Casa,  que  analisa  e  aceita,  ou  não,  o  protocolo  dos
documentos assinados digitalmente, em observância das disposições contidas nas Alíneas "c",
"d", "e" e “j”, do Inciso X, do Art. 2º, no § 4º, do Art. 3º, do Art. 4º, Art. 6º, e também do
Fluxograma (ANEXO I), todos da Resolução nº 14/2016. 

Assim, na sua forma, e após conferência do setor competente da Casa, o presente
Projeto de Lei não apresenta ilegalidades.
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O Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

Quanto ao mérito, após análise do Projeto de Lei nº 27/2017, nota-se a decisão do
Poder  Executivo  -  Prefeito,  em  apresentar  a  revisão  geral  anual  dos  servidores  públicos
municipais de Itapoá, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo, em conformidade
com o Índice Nacional  de  Preço ao Consumidor (INPC) acumulado dos  últimos 12 meses,
referente ao mês de maio de 2016 até abril de 2017, no montante observado de 3,99% (três
vírgula noventa e nova por cento).

O valor do índice para a revisão geral teve como parâmetro um índice oficial
nacional  de  inflação  e  busca  garantir  a  recomposição  do  poder  aquisitivo  dos  servidores
municipais de Itapoá e agentes políticos, conforme a legislação em vigor, com observância do
inciso X, do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/2000), da Lei da Contabilidade Pública (Lei nº 4320/1964), bem como no
contido na legislação municipal de Itapoá,  com destaque para o inciso X, do art.  17 da Lei
Orgânica de Itapoá, combinado com o art. 222, da Lei Complementar Municipal nº 44/2014, que
instituiu a Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Itapoá, conforme seguem:

Inciso X, do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988: “a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata  o  §  4º  do  art.  39  somente  poderão ser  fixados  ou
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices”; (grifo nosso).

Inciso X, do art. 17 da Lei Orgânica de Itapoá:  “a revisão
geral  da  remuneração  dos  servidores  públicos  far-se-á
sempre na mesma data, por indexador estabelecido em lei
específica”; (grifo nosso).

Art.  222,  da  Lei  Complementar  Municipal  nº  44/2014:
“Fica instituída a data-base no dia 1º de maio de cada ano,
para a concessão da revisão geral de vencimentos”. (grifo
nosso).

É dever  legal  e  moral  da Administração Municipal  garantir  a  manutenção do
poder  aquisitivos  dos  servidores  municipais  de  Itapoá,  de  modo  a  atender  ao  princípio
constitucional  que  estabelecem  a  irredutibilidade  nos  vencimentos  dos  servidores,  e  com
observância na legislação pertinente. 

Oportuno destacar que a data base fixada no mês de maio de cada ano (Art. 222
da LC nº 44/2014), vincula e torna impessoal, nos termos do art. 37, inciso X, última parte, da
Constituição da República, a necessidade de revisão geral anual na remuneração dos servidores
municipais e agentes políticos. Constitui direito constitucional dos servidores públicos e agentes
políticos a revisão geral anual de sua remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de
índices. A Constituição é suficientemente clara, e o dispositivo em questão é cogente.

É importante reforçar a diferença entre revisão e reajuste salarial. O presente PL
visa  única  e  exclusivamente  pleitear  direito  líquido  e  certo  pela  REVISÃO  salarial  dos
servidores municipais de Itapoá. A diferença entre revisão e reajuste é sensível, pois apresentam
naturezas  jurídicas  diversas,  decorrem  de  institutos  constitucionais  distintos  e  iniciativas
legislativas  diferenciadas,  o  que  acaba  influenciando diretamente  no  direito  à  isonomia  nos
ganhos salariais, senão vejamos.

A revisão geral  anual  tem por  alvo a  reposição da  variação inflacionária  que
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corroeu o poder aquisitivo da remuneração, e deve ter a iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo e envolver todos os servidores públicos e agentes políticos, sempre na mesma data e
sem distinção de índices.

Em tese, essa reposição inflacionária não representa conquista de melhoria ou
aumento remuneratório, pois apenas resgata o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo
de vida, vez que mantém o valor real dos salários. Nisso reside a lógica de ser dirigida a todos
os  servidores,  porque sofrem com a mesma corrosão inflacionária,  indistintamente.  Trata-se
também do direto dos servidores pelo dispositivo constitucional que prevê a irredutibilidade dos
vencimentos dos servidores.

Já  a  fixação  ou  reajuste  remuneratório,  diferentemente  da  revisão  geral,
direcionam-se  a  reengenharias  ou  revalorizações  de  carreiras  específicas,  mediante
reestruturações  de tabela,  e  que por  isso,  de  regra,  não são dirigidos  a  todos os  servidores
públicos.

Hely Lopes Meirelles, comentando a diferenciação em debate, afirmou:
“Há  duas  espécies  de  aumento  de  vencimentos:  uma
genérica, provocada pela alteração do poder aquisitivo da
moeda,  à  qual  poderíamos  denominar  de  aumento
impróprio, por se tratar, na verdade, de um reajustamento
destinado a manter o equilíbrio da situação financeira dos
servidores públicos; e outra específica,  geralmente feita à
margem da lei que concede o aumento geral, abrangendo
determinados cargos ou classes funcionais e representando
realmente  uma elevação de  vencimentos,  por  se  fazer  em
índices  não  proporcionais  ao  do  decréscimo  do  poder
aquisitivo.” (in Direito Administrativo Brasileiro, 29ªed. São
Paulo: Malheiros, 2004. p. 459).

Ainda  em  relação  à  revisão  geral  anual,  é  certo  que  os  servidores  não
necessitariam pleitear cotidianamente com a Administração para consegui-la, pois trata-se de
matéria que, embora esteja na iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não permite
discricionariedade administrativa, porque é um comando constitucional impositivo e vinculado
que deveria ser obedecido anualmente.

Desde o advento da EC nº 19 /98 e da regulamentação do art. 37, X, da CF/88 o
do art. 222, da Lei Complementar Municipal nº 44/2014, restou reconhecido o direito subjetivo
dos servidores  públicos  à revisão anual  de vencimentos,  para fins  de manutenção do poder
aquisitivo da moeda, mediante a edição de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo.

A doutrina é uníssona, no sentido acima e acrescentamos ainda as sábias palavras
do eminente doutrinador Hely Lopes Meirelles - Direito Administrativo Brasileiro, 29ª Edição:

“Na  Administração  Pública,  não  há  liberdade  e  nem
vontade  pessoal.  Enquanto  na  administração  particular  é
lícito  fazer  tudo  que  a  lei  não  autoriza.  A  lei  para  o
particular,  significa  ‘pode  fazer  assim’;  para  o
administrador  público  significa  ‘deve  fazer  assim’.
Qualquer ato de autoridade,  para ser irrepreensível,  deve
conforma-se com a lei, com a moral da instituição e com o
interesse público. Sem esses requisitos o ato administrativo
expõe-se  à  nulidade.  A  Administração  Pública,  como
instituição  destinada  a  realizar  o  direito  e  a  propiciar  o
bem-comum, não pode agir fora das normas jurídicas e da
moral administrativa, nem relegar os fins sociais a que sua
ação se dirige.”
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A aplicação da Lei da revisão salarial dos profissionais da administração pública
municipal, está vinculado a uma norma, tanto pela Constituição Federal, quanto pela Legislação
Municipal.

Sobre eventuais reajustes das remunerações dos servidores Municipais do Poder
Executivo, trata-se do poder discricionário que o Prefeito possui para analisar os aspectos de
conveniência e oportunidade na fixação e reajuste na remuneração aos servidores municipais do
Poder  Executivo  de  Itapoá,  e  com  observância  da  realidade  orçamentária  e  financeira
evidenciada pelo serviço contábil da Prefeitura. De forma semelhante, o Presidente da Mesa
Diretora também deve analisar os aspectos de conveniência e oportunidade na fixação e reajuste
na remuneração aos servidores municipais do Poder Legislativo de Itapoá. 

Entretanto,  diferentemente  da  revisão,  o  reajuste salarial  depende  da
conveniência e oportunidade do gestor, em que este deve atentar para a situação da economia
nacional,  regional  e  local,  para  a  realidade  orçamentária  do  Município,  precisa  analisar  os
índices  de  comprometimento  da  folha  de  pagamento  definidos  na  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal,  deve  priorizar  as  despesas  municipais  conforme  seu  plano  de  governo,  propor  o
desenvolvimento de carreiras e da profissionalização da gestão por critérios impessoais e que
levam  em  consideração  não  apenas  o  tempo  de  serviço,  mas  também  a  meritocracia  e  o
desenvolvimento funcional de cada servidor, entre outros fatores em que somente com o poder
discricionário  do  gestor  municipal  é  possível  se  alcançar  a  finalidade  pública  esperada  e  o
atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência administrativa no reajuste
salarial.

Nesse  ensejo,  a  revisão  proposta  pelo  Projeto  de  Lei  nº  27/2017  se  trata  de
despesa de caráter continuado, e deve cumprir as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), notadamente em seu art. 16 e 17. No mais, deve-se considerar o Art. 15. da Lei Ordinária
Municipal n° 671/2016 – LDO 2017, em que determina que os atos que criarem ou aumentarem
despesa obrigatória de caráter continuado, deverão seguir as disposições expressas do artigo 17
da  LRF, observar  os  limites  das  respectivas  dotações  orçamentárias  e  os  limites  de  gastos
estabelecidos na referida lei. 

De acordo com o Parecer Contábil favorável do Poder Executivo, verifica-se o
atendimento das exigências legais da LRF, considerando que a revisão salarial não afetará as
metas  de  resultados  fiscais  e  as  despesas  com a  folha  de  pagamento  não  extrapolaram as
porcentagens definidas na LRF.

Por fim, destaca-se que o Projeto de Lei nº 27/2017 não apresenta ilegalidades. O
objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme os ditames regimentais da
Câmara  Municipal  de  Itapoá.  Desta  feita,  opino  pela  regular  tramitação,  nos  termos  do
Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 30 de maio de 2017.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art.  45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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