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pública ürcra c indireta dc qualqucr dos

Estados, do Disúito lrcdcÍal e dos

princípios rlc legalidadc, impcssoalidade,.^,^,. ..,, \ |
etlcrencta e. tamllqn.'ao sesulote:
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dos servidores púbücos do Poder Executivo
Municipal de Nova Laranieiras e dá outras
nrovidências.

I _ REI.ATORIO

Trata. - sc de PÍojeto <le Lei encaminhado pelo Prefcito NÍunicipal,
quc dispõe sobre a rcvisio çral anual <los serr.idoÍes púbücos do Podcr tixecutir.o
trÍunicipal de Nova Laranjeiras e dá outras providências.

É btcvc o rclatório.

II - DO MERITO

À matória posa em gucstào possui amparo na Constituição Federal
e Lei Orgânica Municipal.

O art. 37, inciso X, da (11. dispõc o segúnte:

Art. 37. .\ adminisração
Podcrcs da Uniào, dos

NIuoicípios obedecc(á Âos

motaüdade, publicidadc e

-)t*=-
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distinção de índices, (grifo nossol.

X a rcmuneraçào dos sen idorcs públicos e o subsídio dc <;ue tratz

o § ,1" tlo art. 39 somente poderào ser frrados ou alterados por lei

cspecífica, observada a iniciaúva pdvativâ em cacla caso,

Já o artigo 94, ir.rciso \, da l ci Orgânica l\Iuoicipal, dispõe cr

scguintc:

AÍt. 94 - .\plicam-se a adminisraçào pública municipal, além dos

princípi<rs clcncaclos Do itÍ.91, tambóm o sc-guintc:

oUticos e dos secretários municipais som(nh f(,d(rào
ser fixados ou altcrarlrs por 1ci cspccillca. obscnada a ir:iciativa

l\r'r. :ll i\ :r ( rn , ,1.' .,r.,,. assegur:tdt ret isào geral anual. sonpre

De acordo com citadl norma constitucional, constata-sc <1ue a
rcvisão geral anual é obrigatória c se constitui em dieito subjctivo dos seruiclores
públicos e dos agentes po[ticos, scndo um instÍumcnto que visa, unicamentc, rever
<> valor aquisitivo, ou seja, o i'âlor nominal da rcmuocraçào ou §-ubsídio cm face da
desvalorizaçào da mocda, ocasionada pcla inflaçào.

Destarte, â Constituiçào Fedcral dctcrrnina cluc haja rer,'isào anual
dos vencimcntos dos servidr>res e cm data únicâ, porlanto, há atendimento dessa

PÍemissa no pl€seflte caso.

Por outnr lado, importantíssimo fiisat que anualmente estes valores
devetào ser Ícústos com a aplicaçào do ínüce oficial, como, por exemplo, o
I\PC/IBGIi no presentc caso, ou ourro que sc coadune com as possibilidadcs
financeitas da \Iunicipalidade, a fim de que a inflaçào nào lhes corroa o poder
aqúsitivo.

De outra banda, o Poder F-xecutivo é o competente-para Icgislat
strbre a matcria em questào nos termos da Iri Orgânica \lunicipal.

fi-xados

constitucional em

cooslderilrl(lo Íl

Desrc. modo. consjdcrando a obrigrroied4lc
xrualizâÍ:r rcmuneracáo dos serr.idorcs públicos, considem,,do a
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do INPC/lBCE. tido como indice inflacionári7./oficia).
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desneccssiclade da aprescntaçào de impacto otcamcntário/Enanccito, com basc nos
attigos 16 c 17, § 6", da I-ei Federal n'101/00 - Lei de Responsabüdade lriscal-
dcúdo niur haver "criaçào de dcspesa" e sim uma reposição das pctdas
inflacionátias, resta claro que o projeto de lei possui amparo na lcgislaçào pátia.

Sendo assim, analisando os aspcctos jurídicos do projcto em
analise, extrai-se que o mesmo âteridc os reqúsitos de coostinrcionalidade foÍmal e

mateÍiâl, bcm como cncontra se respaldo na I-ei Orgânica Nlunicipal.

Neste scntido, poÍ tudo quânto cxposto, opino pela tramitacào do
ptojeto dc lci em questào.

Contudo, cabc ressaltar que o prcscnte parccer nào vhcula c nào
refletc a opinião dos nobrcs vereadores, cabendo aos mcsmos a apreciação do
rqeriro Lh materiÍl pârx suil xprnvaci() ou relror acào.

de 2022.

RJURIDICO
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É c, parecer.

S.À,{J


