
PARECER JURÍDICO Nº 168/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO DE LEI Nº 30/2018 – ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO.

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

I - RELATÓRIO

Conforme  requisição  de  análise  jurídica  promovida  pela  Presidente  da  Mesa 
Diretora  Vereador  José  Antônio  Stoklosa,  e  pelos  vereadores  membros  das  Comissões 
Permanentes da Casa, o presente parecer traz análise ao Projeto de Lei nº 30/2018.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei visa 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 10 de julho de 2018, com o pedido de tramitação em 
regime de urgência pelo Prefeito, nos termos do Art. 51 da Lei Orgânica de Itapoá.

No dia 10 de julho de 2018, o Presidente da Câmara Municipal Vereador José 
Antonio  Stoklosa,  efetivou  a  convocação  de  Reunião  Extraordinária,  através  do  Ofício  nº 
117/2018/GP, nos termos do Art. 39, Inciso XXV, Alínea “a”, do Regimento Interno da Casa, a 
qual realizar-se-á no dia 13 de junho de 2018 (sexta-feira), com início às 09h00min, com a 
seguinte pauta: Matérias no Expediente para dar entrada: - Projetos de Lei nº 30, 31 e 40 de 
2018.

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 da  Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria 
permissível de iniciativa do Poder Executivo – Prefeito. 

A Proposição consta instruída com Exposição de Motivos,  Parecer Contábil  e 
Parecer Jurídico, todos do Poder Executivo, sendo esses os documentos anexos necessário para 
análise da Proposição. 

Em  virtude  da  revisão  proporcionar  aumento  de  despesa  em  caráter 
continuado  e  da  necessidade  de  impacto  orçamentário-financeiro  também  pelo  Setor 
Contábil do Poder Legislativo, recomenda-se Parecer Contábil próprio da Contabilidade 
de Casa, para atestar a previsão orçamentária e o respeito com os limites legais impostos 
pela Lei nº 101/2000 (LRF).

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.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da 
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Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estão 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  Legislativo,  inclusive  em  todos  os  Anexos,  conforme  disposições  contidas  na 
Resolução nº 14/2016. 

Assim, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

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

2.3 – Apuração do percentual para a revisão geral anual

Verifica-se a decisão do Poder Executivo - Prefeito, em apresentar a revisão geral 
anual a todos os servidores públicos municipais de Itapoá, tanto do Poder Executivo, quanto do 
Poder Legislativo, e conforme o valor apurado pelo 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 1,69% (um e sessenta e nove por cento).

2.4 – Possibilidade de Proposição de iniciativa da Mesa Diretora para a revisão geral anual 
aos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo

Atesta-se a não existência de impedimento para a proposta de revisão geral anual 
dos servidores do Poder Legislativo ser apresentada pelo Chefe do Poder Executivo, entretanto, 
para resguardar a autonomia administrativa dos Poderes e em sintonia com a melhor doutrina do 
Direito Administrativo, recomenda-se Projetos de Lei distintos para essa finalidade, para cada 
um dos Poderes.

De acordo com decisão do Tribunal de Contas, datada de 2011 e não reformada 
até a presente data, a iniciativa para elaboração e encaminhamento do Projeto de Lei de que 
trata  a revisão geral  anual  é  de cada poder municipal  (Poder  Executivo  e  Legislativo), 
conforme dispõe o Prejulgado nº 210  2  , do Tribunal de Contas de Santa Catarina.

Portanto,  para  o  TCE-SC,  a  iniciativa  de  Lei  para  revisão  geral  anual  é  da 
competência de cada Poder, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal. Assim, a 
revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal e do subsídio dos 
Vereadores, neste último caso, se atendidos aos preceitos contidos nos arts. 29, VI e VII, 29-A, 
caput, § 1º e 37, XI da Constituição Federal, poderá ser realizada por meio de Lei de iniciativa 
do Poder Legislativo, sendo aplicado o mesmo índice para servidores e Vereadores.

2.5 – Revisão para Servidores da Administração Direta e Indireta

Conforme análise do Art. 1º, do PL nº 30/2018, nota-se a extensão da revisão 
geral anual para a Administração Direta e Indireta. Nota-se a necessidade de emenda supressiva 
do termo “Indireta”, pois não há respaldo legal para tal repercussão da revisão geral anual em 
Itapoá, tampouco efeitos práticos. 

Na Administração Indireta, cabe à Lei estabelecer o estatuto jurídico da empresa 
pública,  da  sociedade  de  economia  mista  e  de  suas  subsidiárias  que  explorem  atividade 
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre 
a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
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2.6 – Diferença entre Agente Público, Agente Político e Servidor Público

Agente  Público o  termo  é  utilizado  para  determinar,  de  forma  específica, 
qualquer pessoa que age em nome do Estado, independente de vínculo jurídico, ainda que atue 
sem remuneração e transitoriamente. Hely Lopes Meirelles, autor de diversas obras jurídicas 
voltadas  ao  Direito  Administrativo,  afirma  que  agentes  públicos  são  pessoas  físicas 
responsáveis,  seja  de  modo definitivo  ou  transitório,  do  exercício  de  alguma função estatal 
conferido a órgão ou entidade da Administração Pública.

Os agentes políticos compõem os altos escalões do Poder Público, responsáveis 
pelas  diretrizes  governamentais.  Em  nível  municipal,  no  Poder  Executivo:  Prefeito,  Vice-
Prefeito, Secretários Municipais, Controlador Interno, Chefe de Gabinete, Procurador Jurídico. 
Já no Poder Legislativo, são exclusivamente os Vereadores.

Já  os  servidores  públicos são  somente  aqueles  agentes  que  têm vínculos  de 
caráter  estatutário,  sendo  titulares  de  cargos  públicos  de  natureza  efetiva  ou  comissionada. 
Conforme o Art. 2º, da Lei Complementar nº 44/2014, servidor público é a pessoa legalmente 
investida em um cargo público: I - de provimento efetivo; II - de provimento em comissão. E em 
seu  Art.  1º,  da  mesma  Lei,  dispõe  sobre  o  Regime  Jurídico  dos  Servidores  Públicos do 
Município de Itapoá.

2.6.1 Necessidade de incluir os agentes políticos na revisão geral anual

Conforme análise do texto apresentado no Art. 1º, do Projeto de Lei nº 30/2018, 
verifica-se a ausência da indicação expressa da revisão geral anual à categoria de agente público 
denominada de agentes políticos. Pela atual proposta, a aplicação do índice de revisão somente 
se  estenderá  aos  servidores  públicos  municipais.  Percebe-se  nesse  ponto  uma  importante 
ilegalidade, e que está Procuradoria recomenda as devidas adequações.

Do direito, conforme orientação do tribunal de Contas de Santa Catarina, com 
destaque para as páginas nº 11 ao 13, da Cartilha de Orientação ao Vereador – Guia Prático 
sobre  Controles  Interno  e  Externo  /  Geraldo  José  Gomes  e  Cristiane  de  Souza  Reginatto. 
Florianópolis : TCE/ACOM, 2011, em estudo disponível para consulta pública no site oficial do 
TCE-SC, através do seguinte link: 

Cartilha TCE-SC
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A revisão geral anual é um direito de todos os servidores  
públicos  e  agentes  políticos,  previsto  no  art.  37,  X,  da  
Constituição Federal,  que  tem por  objetivo  recompor  as  
perdas inflacionárias a cada exercício, considerando ainda 
as vedações que ocorrem em ano eleitoral.

De acordo com o Prejulgado nº 1686, do Tribunal de Contas  
de  Santa  Catarina,  a  Lei  concessiva  de  revisão  geral  no  
âmbito municipal deve conter os seguintes elementos:

1. indicação  expressa  do  índice  econômico  utilizado 
(recomendamos a utilização do INPC (Índice Nacional de  
Preços  ao  Consumidor)  ou  IPCA  (Índice  de  Preços  ao  
Consumidor Amplo), uma vez que refletem a variação dos  
preços ao consumidor;

2. indicação expressa do período de apuração, que se refere  
à revisão geral (maio/2016 a abril/2017, por exemplo);

3. indicação expressa do percentual a ser aplicado;

4. indicação expressa de que a revisão geral se estende aos  
agentes políticos. (grifo nosso)

Nota-se na orientação do Tribunal de Contas de SC, a necessidade da indicação 
expressa de que a revisão geral se estende também aos agentes políticos e deve fazer parte da 
Lei.

Conforme análise do Art. 1º, do Projeto de Lei nº 30/2018, não há essa indicação 
da revisão aos agentes políticos, o que impede o pagamento a essa categoria e torna o Projeto 
em análise  ilegal,  ao  desrespeitar  expressa  determinação  constitucional  prevista  no  art.  37, 
inciso X, da CF/88, ao diferenciar categoria e realizar ilegal operação de redução do subsídio 
dos agentes políticos, senão vejamos:

Art. 1º A revisão geral anual das remunerações de todos os  
servidores públicos municipais,  da administração direta e  
indireta,  bem como do Poder  Legislativo  Municipal,  será  
concedida através do percentual acumulado entre maio de  
2017 e  abril  de  2018,  do  Índice  Nacional  de  Preços  aos  
Consumidores  –  INPC,  fixado  em  1,69%  (um  inteiro  e  
sessenta e nove décimos por cento) (grifo nosso). 

Nos anos anteriores, na Legislação Municipal de Itapoá sobre revisão salarial, 
oportuno destacar as seguintes Lei Municipais: Lei Municipal nº 700/2017; Lei Municipal nº 
578/2015; Lei Municipal nº 502/2014; Lei Municipal nº 422/2013; Lei Municipal nº 382/2012; 
Lei  Municipal  nº  326/2011;  Lei  Municipal  nº  272/2010;  Lei  Municipal  nº  218/2009;  Lei 
Municipal nº 165/2008; Lei Municipal nº 119/2007; Lei Municipal nº 67/2006; Lei Municipal nº 
227/2004; Lei Municipal nº 156/2003; entre outras anteriores. Todas essas Leis, trazem em seu 
Art. 1º, o seguinte teor:

Lei Municipal nº 700/2017
Art.  1º  A  revisão  geral  anual  das  remunerações  dos  
servidores públicos municipais  e os subsídios dos agentes  
políticos do Município de Itapoá/SC, será concedida através  
do  percentual  acumulado  entre  maio  de  2016  e  abril  de  
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2017,  do Índice  Nacional  de  Preços  aos  Consumidores  –  
INPC,  fixado  em  3,99%  (três  inteiros  e  noventa  e  nove  
décimos por cento)

Lei Municipal nº 578/2015
Art. 1º Fica fixado em 11,18 (onze inteiros e dezoito décimos  
por cento) o índice de revisão geral anual das remunerações  
dos servidores públicos e os subsídios dos agentes políticos 
do Município de Itapoá/SC, para o exercício de 2015.

Lei Municipal nº 502/2014
Art. 1º. Fica fixado em 5,56% (cinco inteiros e cinquenta e  
seis décimos por cento) o índice de revisão geral anual da  
remuneração  dos  servidores  públicos  e  os  subsídios  dos 
agentes  políticos do  Município  de  Itapoá/SC,  para  o  
exercício de 2014.

Lei Municipal nº 422/2013
Art. 1 Fica fixado em 6,20% (seis inteiros e vinte décimos  
por cento) o índice de revisão geral anual da remuneração 
dos servidores públicos e os subsídios dos agentes políticos 
do Município de Itapoá/SC, para o exercício de 2013. 

Lei Municipal nº 382/2012
Art. 1 Fica fixado em 6,08% (seis inteiros e oito décimos por  
cento) o índice de revisão geral anual da remuneração dos  
servidores públicos  e os subsídios dos agentes políticos do 
Município de Itapoá/SC, para o exercício de 2012. 

Lei Municipal nº 326/2011
Art. 1º Fica fixado em 6,47% (seis inteiros e quarenta e sete  
décimos  por  cento)  o  índice  de  revisão  geral  anual  da  
remuneração  dos  servidores  públicos e  os  subsídios  dos  
agentes políticos do Município de Itapoá/SC, para exercício  
de 2011.

Lei Municipal nº 272/2010
Fica fixado em 4,11% (quatro inteiros e onze décimos por  
cento) o índice de revisão geral anual da remuneração dos  
servidores públicos  e os subsídios dos agentes políticos do 
Município de Itapoá/SC, para o exercício de 2010.

Nota-se um tema pacífico no ordenamento jurídico municipal de Itapoá, sobre a 
necessidade de constar expressamente os agentes políticos para serem contemplados na revisão 
geral anual desta municipalidade. 

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 deveria  também ser direcionado aos 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),  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:
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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 e agentes políticos, de modo a atender ao 
dispositivo constitucional definido no art. 37, inciso X, da CF/88.

Para melhor compreensão do tema, segue transcrito o  Prejulgado nº 1686, do 
Tribunal de Contas de Santa Catarina:

1.  A revisão  geral  anual  é  a  recomposição  da  perda  de  
poder aquisitivo ocorrida dentro de um período de 12 (doze)  
meses,  com a aplicação do mesmo índice a todos os que  
recebem remuneração ou  subsídio,  implementada  sempre 
no mesmo mês, conforme as seguintes características:
a)  a  revisão  corresponde  à  recuperação  das  perdas  
inflacionárias  a  que  estão  sujeitos  os  valores,  em 
decorrência  da  diminuição,  verificada  em  determinado  
período,  do  poder  aquisitivo  da  moeda,  incidente  sobre  
determinada economia;
b) o caráter geral da revisão determina a sua concessão a  
todos os servidores e agentes políticos de cada ente estatal,  
abrangendo  todos  os  Poderes,  órgãos  e  instituições  
públicas;
c) o caráter anual da revisão delimita um período mínimo  
de concessão, que é de 12 (doze) meses, podendo, em caso  
de  tardamento,  ser  superior  a  este  para  incidir  sobre  o  
período aquisitivo;
d) o índice a ser aplicado à revisão geral anual deve ser  
único para todos os beneficiários, podendo a porcentagem 
ser diferente, de acordo com o período de abrangência de  
cada caso;
e)  a  revisão  geral  anual  sempre  na  mesma  data  é  
imposição  dirigida  à  Administração  Pública,  a  fim  de  
assegurar a sua concessão em período não superior a um  
ano, salvo disposição constitucional adversa. (grifo nosso).

2.  A  única  forma autorizada  pelo  ordenamento  jurídico  
para se promover a majoração do subsídio dos Vereadores  
durante a legislatura é a revisão geral prevista na parte  
final do inciso X do art. 37 da Constituição Federal,  que 
deve ocorrer sempre na mesma data da revisão anual da  
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remuneração  dos  servidores  públicos  municipais  e  sem 
distinção de índices, desde que a lei específica que instituir  
a  revisão  geral  anual  também  contenha  previsão  de  
extensão aos agentes políticos.

2.7 Demais aspectos legais da Proposição

O Projeto respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – 
Lei Complementar no 101/2000 pelo Poder Executivo, mas não consta com Parecer Contábil do 
Poder Legislativo, para resguardar o impacto orçamentário-financeiro por este Poder.

A Proposição em análise  não conflita  com a competência privativa da União 
Federal (artigo 22 da CF/88) e também não conflita com a competência concorrente entre a 
União Federal, Estados e Distrito Federal (Art. 24, da CF/88).

Conforme análise da legalidade da proposição, trata-se de matéria de iniciativa do 
Poder Executivo, conforme preceitua o art. 13, Inciso I, VII e IX, e o art. 17, Inciso X, todos da 
Lei Orgânica de Itapoá, em que segue: 

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
[…] 
VII - dispor sobre a organização, administração e execução 
dos serviços municipais; 
[…]
IX - instituir o quadro, o plano de carreira e o regime dos 
servidores públicos, que poderão ser investidos em cargos e 
empregos públicos; 

Art. 17. […]
X  -  a  revisão  geral  da  remuneração  dos  servidores 
públicos far-seá sempre na mesma data, por indexador 
estabelecido em lei específica; (grifo nosso)

Por fim, em relação às competências reservadas para a Mesa Diretora, destaca-se 
as disposições do Art. 32, 38 e do Inciso II, do Art. 39, todos do Regimento Interno da Casa, 
conforme segue:

Art. 32. A Mesa é o órgão diretor de todos os trabalhos 
legislativos e administrativos da Câmara. 

Art.  38.  O  Presidente  da  Câmara  é  a  mais  alta 
autoridade  da  Mesa,  dirigindo-a  e  ao  Plenário,  em 
conformidade com as atribuições que lhe conferem este 
Regimento Interno.

Art. 39. Compete ao Presidente da Câmara:
[…] 
II  –  Dirigir,  executar  e  disciplinar  os  trabalhos 
legislativos e administrativos da Câmara; (grifo nosso)

DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Caso o Projeto de Lei Ordinário nº 30/2018 siga para votação da forma como se 
apresenta, s.m.j, o Projeto não contemplará e não autorizará o pagamento da revisão aos agentes 
políticos tanto pela Prefeitura quanto pela Câmara Municipal, em virtude da Lei não instituir a 
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revisão geral anual com previsão expressa de extensão aos agentes políticos, e poderá resultar 
em eventual questionamento judicial.
2. Deve-se suprimir o termo “Indireta”, do Art. 1º, do PL nº 30/2018.
3. Necessidade de anexar o respectivo Parecer Contábil do Poder Legislativo.
4. Por fim, destaca-se que o Projeto de Lei nº 30/2018, na forma como se apresenta, 
consta com uma ilegalidade, que poderá macular essa importante Lei Municipal.
5. É possível a proposição de uma emenda parlamentar verbal para modificar o Art. 
1º, e eliminar a referência ao Poder Legislativo, com o objetivo da Mesa Diretora propor seu 
próprio Projeto de Lei de revisão salarial aos servidores municipais (efetivos e comissionados) e 
agentes políticos (vereadores), conforme possibilidade jurídica respaldada no Art. 37, inciso X, 
da CF/88, e do posicionamento pacífico dessa possibilidade pelo Tribunal de Contas de Santa 
Catarina. Entretanto, essa solução não resolverá a questão ao Poder Executivo, no qual ficará 
responsável em estudar melhor a matéria, e poderá tomar as medidas que achar oportuno. No 
mais, o Projeto de revisão deverá ser proposto pela Mesa Diretora, e deve-se somar o Parecer 
Contábil  deste Poder Legislativo para subsidiar os limites legais impostos pela LRF e LDO 
2018.

CONCLUSÃO

Assim, após análise, s.m.j., destaca-se que o Projeto de Lei nº 30/2018 apresenta 
ilegalidade que podem macular a tramitação, discussão, aprovação e publicação da Lei.  Desta 
feita, opino pela revisão da proposição, nos termos do Regimento Interno da Casa, e com as 
soluções para adequação legal já indicadas expressamente nos itens 1 ao 5 das disposições finais 
do presente parecer.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 12 de julho de 2018.

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/verifcaaor
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