
PARECER JURÍDICO Nº 69/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  54/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: CONCEDE REAJUSTE DAS REMUNERAÇÕES
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC.

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 parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Ordinário nº 54/2017.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 1º de setembro de 2017, sob protocolo nº 657/2017,
com pedido de urgência de tramitação solicitado pelo Poder Executivo, nos termos do Art. 51 da
Lei Orgânica de Itapoá.

No dia 04 de setembro de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, a vereadora
Janayna Gomes Silvino fez a leitura da ementa do Projeto. Na sequência, o Presidente da Mesa
Vereador Jonecir Soares, colocou em deliberação o pedido de urgência de tramitação, e após
aprovação, distribuiu a proposição às Comissões Permanentes da Casa.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os arts.  47,  58 e 68,  ambos da  Lei Orgânica de Itapoá,  trata-se de
matéria  de  iniciativa  do  Poder  Executivo  -  Prefeito,  e  que  está  devidamente  instruído  com
Exposição  de  Motivos,  Pareceres  Jurídico,  Parecer  Contábil,  todos  de  autoria  do  Poder
Executivo, e também deverá constar com Parecer Contábil deste Poder Legislativo. No mais, o
Projeto consta, como anexo, a Ata da Reunião entre o Poder Executivo e o SINSEJ (sindicato da
categoria), e o Ofício nº 275/2017, da Chefia de Gabinete do Prefeito.

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.  A assinatura  digital  é  obrigatória  em  todos  os
documentos  protocolados  na  Casa  pelo  Poder  Executivo,  inclusive  em  todos  os  Anexos,
conforme disposições contidas na Resolução nº 14/2016. A responsabilidade pelas verificações
das assinaturas digitais é de competência do setor de Arquivo e Controle Documental da Casa,
conforme a Resolução nº 14/2016.

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.
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Assim, ressalvadas as questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de
Lei não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo e do direito

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei busca obter
autorização legislativa para o pagamento de um reajuste na remuneração dos servidores públicos
municipais, direcionado exclusivamente para essa categoria, e por analogia, com a exclusão do
pagamento dessa revisão aos agentes políticos municipais (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e
Secretários do Poder Executivo). 

Nesse  aspecto,  nota-se  a  legalidade  do  procedimento  proposto  pelo  Poder
Executivo,  já  que se por um lado a  revisão salarial  deve se estender a todos os servidores
públicos e agentes políticos, nos termos do Inciso X, do Artigo 37 da Constituição Federal de
1988, por outro lado, o  reajuste é direcionado a determinadas categorias de servidores, ou a
todos os servidores públicos municipais como o caso em tela, e com o objetivo de garantir a
majoração  salarial  desses  servidores  (ganho  real).  Nesse  sentido,  conclui-se  que  a  revisão
salarial  é  dever  da  Administração,  já  o  reajuste  dependerá  da  conveniência  e  oportunidade
determinado pelo poder discricionário do Prefeito e do Presidente da Câmara.

Para concluir sobre a diferença entre revisão (reposição) e reajuste salarial (ganho
real),  extrai-se  as  considerações  do  doutrinador  em  Direito  Administrativo  Hely  Lopes
Meirelles, conforme segue:

“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).”

Conforme análise do Projeto de Lei, consta em seu Art. 1º, o reajuste de 1% (um
por cento). Esse valor, foi obtido mediante negociação entre o Poder Executivo e os servidores
públicos municipais de Itapoá, representados pelo SINSEJ. Em análise da Ata da reunião datada
de 14/06/2017, ficou acordado o pagamento de 0,5% de reajuste para o mês de outubro, e mais
0,5% para  o mês  de  novembro do corrente  ano.  Entretanto,  no  texto  do Projeto  de Lei  nº
54/2017, consta o valor de 1% a ser aplicado a partir da aprovação e publicação da Lei. Em
tempo, o Poder Executivo oficiou este Poder Legislativo,  através do Ofício nº 275/2017, da
Chefia de Gabinete, em que busca a correção dessa situação, conforme segue:

“Em  acordo  com  o  SINSEJ,  os  servidores  receberão  o
reajuste de 1% em duas parcelas, devendo ser uma (0,5%)
em outubro e a outra metade, (0,5%) em novembro. Também
conforme consta na Exposição de Motivos do Projeto, para
que haja consonância com o acordo feito com os servidores,
solicitamos emenda, que seja alterado artigo 1º, indicando
os  meses  que  os  servidores  receberão  tal  benefício,
passando  a  vigorar  da  seguinte  forma:  “Art.  1º  Fica
concedido  reajuste  das  remunerações  dos  servidores
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públicos do Município de Itapoá/SC, no valor de R$ 1,00%
(um por cento), a ser aplicado da seguinte forma: I. Outubro
de 2017: 0,5% (zero vírgula cinco por cento); II. Novembro
de 2017: 0,5% (zero vírgula cinco por cento);”

Sobre a possibilidade jurídica para a propositura de uma emenda parlamentar,
conforme sugestão da Chefia de Gabinete do Poder Executivo, nota-se a possibilidade jurídica
para essa iniciativa parlamentar. Conforme expressa solicitação do Poder Executivo, e também
em virtude do não aumento e/ou criação de despesas pelo Poder  Legislativo,  nota-se que a
proposição  de uma emenda parlamentar  para dividir  o  pagamento  na revisão nos  meses  de
outubro e novembro é perfeitamente plausível, já que não há majoração de valores pelo Poder
Legislativo.

No mais, para garantir a melhor técnica legislativa, esta Procuradoria recomenda
a adoção desse procedimento para a correção de pequenos equívocos, como o caso em tela, aos
casos análogos futuros, de maneira a evitar os Projetos de Lei Substitutivos. A técnica legislativa
de emenda parlamentar não só permite, como existe para essa finalidade. Já os Projetos de Lei
Substitutivos acabam comprometendo prazos e dificultando a compreensão e acompanhamento
das discussões principalmente pelos munícipes, ao interromper o curso regular dos Projetos de
Lei. Torna-se mais difícil a pesquisa e acompanhamento através do acesso pela internet, das
tramitações dos Projetos de Lei Substitutivos.

Sobre os demais aspectos legais do Projeto de Lei nº 54/2017, deve-se atentar
para o cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), notadamente em
seus  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,
com a observância dos limites das respectivas dotações orçamentárias e os limites de gastos
estabelecidos na referida lei. 

Assim, conforme análise do Parecer Contábil do Poder Executivo, destaca-se a
observância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar nº
101/2000) e da Lei da Contabilidade Pública (Lei nº 4320/1964). Em tempo, se faz necessário
também o Parecer Contábil do Poder Legislativo, para garantir os limites impostos pela LRF ao
Poder Legislativo.

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 54/2017 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, 05 de setembro 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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