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   CIRCULAR N º 12/2016 - DG                                                       Avaré, 13 de Abril de 2.016. 

 
 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
18/04/2016 - Segunda Feira – às 19h00min. 
 
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 18 de 
Abril do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
1. PROJETO DE LEI Nº 39/2016 - Discussão Única  

Autoria: Mesa Diretora 
Assunto: Estabelece o índice para a revisão geral anual dos subsídios dos Vereadores, bem 
como a revisão geral da remuneração dos servidores da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei 39/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública. 
 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 21/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Suprime o Art. 3º da Lei nº 1.794, de 13 de maio de 2014 e dá outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei 21/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. 

 
 
 

   Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos 
de minha elevada estima e distinta consideração.       

                                                         

Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo n.º 66/2016  

Projeto de Lei n.º 39/2016  

AUTOR: MESA DIRETORA  

Assunto: “Estabelece o índice para a revisão geral 
anual dos subsídios dos Vereadores, bem como a 
revisão geral da remuneração dos servidores da 
Câmara de Vereadores da Estancia Turística de 
Avaré”. 

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
   
 

O projeto de lei em epigrafe tem como escopo revisão geral 

anual dos subsídios dos Vereadores, bem como a revisão geral da remuneração dos 

servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré. 

 

A revisão geral anual encontra-se prevista no art. 37, inciso X, 

da CR/88, que assim dispõe: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
 
[...] 
 
X — 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 a revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices. 

 

 

De acordo com esse dispositivo constitucional, constata-se que 

a revisão geral anual é obrigatória e se constitui em direito subjetivo dos servidores 

públicos e dos agentes políticos, sendo um instrumento que visa, unicamente, rever o 

valor aquisitivo, ou seja, o valor nominal da remuneração ou subsídio em face da 

desvalorização da moeda, ocasionada pela inflação. 

 

Outrossim, o artigo 79, inciso X, da Lei Orgânica do Município 

de Avaré, é taxativo ao asseverar que: 
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Art. 79. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do 
Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público e 
também, ao seguinte: 
 
[...] 
 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 
único do Art. 76 desta Lei, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 
específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, com a obrigação do Poder 
Executivo e Legislativo de dar publicidade anualmente dos valores do subsídio e da 
remuneração dos cargos e empregos públicos. 

 
 

A mesma previsão está inserta no artigo 115, inciso X, da 

Constituição do Estado de São Paulo. 

 

Ocorre que, assim como para a fixação dos valores da 

remuneração e dos subsídios, a revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa 

de legislar, para cada caso. 

 

Em observância ao princípio da harmonia e independência entre 

os Poderes da República e à autonomia dos entes federados, é necessário garantir e 

respeitar a diferenciação quanto à estrutura funcional de cada um dos entes e órgãos 

componentes da Federação. 

 

Nesse sentido, estabeleceu a CF/88 regras próprias para a 

regulamentação dos sistemas de remuneração dos agentes públicos, outorgando a 

autoridades distintas a competência para, sobre eles, disporem. 

 

No artigo 29, inciso V, da CF/88, atribuiu-se à Câmara Municipal 

a iniciativa de lei para fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 

Municipais. 

 

Já no que se refere aos servidores públicos, cada órgão possui 

autonomia para dispor sobre a criação de cargos, organização em carreira e 

estabelecimento de remuneração, sempre realizados mediante lei específica de 

iniciativa privativa do chefe ou do órgão diretivo do respectivo poder. 
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Assim, para a regulamentação do sistema remuneratório dos 

servidores do Poder Legislativo, no âmbito municipal, compete ao Presidente da 

Câmara a iniciativa de projeto de lei que vise qualquer forma de acréscimo em sua 

remuneração; para os servidores do Poder Executivo, de igual forma, a competência da 

iniciativa de lei pertence ao chefe do Executivo local, haja vista a aplicação do princípio 

da simetria constitucional e a previsão contida nos artigos 51, inciso IV, e 61, § 1.º, 

inciso II, a, da CF/88. 

 

Para revisão do valor do subsídio percebido pelos vereadores, 

cabe a propositura de lei de iniciativa da Câmara ou de resolução visando a tal fim, da 

mesma forma que compete aos edis a propositura de uma lei visando readequar o 

valor nominal dos subsídios percebidos pelo Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais. 

 

A título de ilustração, permitir que uma lei que disponha sobre 

a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Executivo municipal englobe os 

valores percebidos pelos agentes políticos e, também, pelos servidores públicos 

ocupantes de cargos do Legislativo, exorbita a competência que foi outorgada pelo 

texto constitucional a cada um dos Poderes, fato que infringe regras e princípios 

constitucionais, além de configurar vício de inconstitucionalidade formal. 

 

Nesse sentido, pronunciou-se o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: 

 
AÇÃO POPULAR — AUMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E 
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS — INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS — ILEGALIDADE. O dever do ente federativo em promover a 
revisão anual dos vencimentos não é automático, sendo imprescindível a edição de 
lei específica, em razão do princípio da reserva legal absoluta (Apelação Cível n. 
1.0540.04.000238-3/001, 7ª Câmara, Relator Desembargador Wander Marotta, DJ 
08/11/2006). 

 

Constitui prerrogativa de Chefe do Poder Legislativo a escolha 

do índice oficial de correção monetária a ser utilizado pela Câmara Municipal, devendo 

a lei específica que concede a revisão anual explicitá-lo, face ao princípio constitucional 

da legalidade (artigo 37, caput, CF/88). 
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Na hipótese da Câmara adotar índice próprio, imperioso será a 

demonstração de sua base de cálculo, não podendo, de forma alguma, o Presidente da 

Câmara Municipal adotar índice de inflação aleatório, que não guarde relação com a 

variação dos preços e o impacto no custo de vida da população. 

 

No caso em apreço, o índice adotado (INPC – IBGE – 9,91%) 

está devidamente demonstrado através de publicação de periódico especializado na 

matéria (divulgação de índices e indexadores econômicos oficiais), anexado ao projeto 

de lei. 

 

Registre-se, contudo, que tal índice deve ser único, tanto para a 

revisão geral anual dos servidores públicos municipais, quanto para a revisão dos 

subsídios dos agentes políticos, haja vista que a distinção de índices é expressamente 

vedada pela norma constitucional, que taxativamente estatui que a revisão geral anual 

deve ser realizada na mesma data e sem distinção de índices (artigo 37, inciso X, da 

CF/88), o que prestigia o princípio fundamental da isonomia (artigo 5, caput, da CF/88. 

 

Não há, portanto, discricionariedade do Poder Legislativo neste 

mister, devendo adotar, estritamente, o indexador eleito, mediante lei, pelo Prefeito 

Municipal. 

 

Assim, vislumbra-se que o projeto em analise adotou o mesmo 

índice para a revisão geral dos vereadores, qual seja o INPC-IBGE, respeitando-se o 

artigo 37, inciso X, da CF/88, já invocado. 

 

Em razão desse comando constitucional, cujo escopo é o de 

repor o poder aquisitivo dos agentes públicos, está-se convicto de que, respeitada a 

iniciativa legislativa de cada dirigente de órgãos ou poderes estatais, a revisão geral 

anual da remuneração dos servidores é de obrigação inafastável, calculando-se a 

defasagem, com base em índices oficiais, desde a última revisão. 

 

Registre-se que a aludida obrigatoriedade decorre, também, da 

interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000), 

que ressalva (e garante) a revisão geral anual mesmo no caso de não observâncias dos 
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limites previstos nos artigos 19 e 20, da mesma lei, referidos no artigo 22, Parágrafo 

único, inciso I, a seguir transcrito: 

 
 
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 
será realizada ao final de cada quadrimestre. 
 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por 
cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver 
incorrido no excesso: 
 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 
qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 
 
(DESTACAMOS) 

 

 

A propósito, o projeto de lei em análise atende ao comando do 

artigo 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal, trazendo em seu bojo (i) a estimativa 

do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 

nos dois subsequentes (inciso I) e a (ii) declaração do ordenador da despesa de 

que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 

anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias (inciso II). 

 

Cabe mencionar, finalmente, que o projeto de lei atende ao 

limite estipulado para a remuneração dos agentes políticos previsto no artigo 37, 

inciso XI da CF/88. 

 
Assim, SMJ, tem-se que o presente Projeto de Lei NÃO se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
 
Quanto à redação do projeto de lei, não sugerimos 

correções ou alterações. 
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Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, 

opinamos pela REGULAR TRAMITAÇÃO do presente Projeto de Lei, cabendo ao E. 

Plenário apreciar o seu mérito. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 11 de Abril de 2016. 

 

 
 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE    LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO                                CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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P A R E C E R  

 

Processo nº 041/2016 

Projeto de Lei nº 021/2016 

Autor: Prefeito Municipal 
 
  

“Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas 

respostas.” (Voltaire). 

 

 

Assunto: “Suprime o art. 3º da Lei nº 

1.794, de 13 de maio de 2014, e dá outras 

providências.”. 

 

Trata-se do Projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal, 

que busca suprimir de norma jurídica municipal artigo que versa sobre 

os encargos de prazo para execução das obras da doação feita ao Centro 

Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”.  

 

Nesse sentido, cumpre buscar abrigo no artigo 30, incisos I, 

da Constituição Federal, que traz que compete ao Município legislar 

sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo lado, surge o artigo 4º, I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência 

para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que reza:  

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.” 
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Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 

ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na 

sua gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para coibir 

abusos e desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na 

história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 

Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de 

Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio 

direito que criou, razão pela qual não deve ser motivo surpresa 

constituir-se o princípio da legalidade um dos sustentáculos 

fundamentais do estado de Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas 

há de buscá-los na lei, assim como, em regra, não desfruta de 

liberdade, escrava que é da ordem jurídica."(In Curso de Direito 

Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro 

intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez 

que, a lei em vigor necessita de revisão/supressão, segundo a ótica do 

autor da propositura. 
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Necessário consignar que o prazo que anteriormente 

se apresentava na lei de doação  tinha previsão expressa na Lei Orgânica 

do município, mas especificadamente no seu artigo 1171. 

 

Contudo, referido artigo sofreu alteração através da 

emenda a Lei Orgânica nº 78/2015, da qual passou a constar a 

possibilidade de não haver prazo para obras aos imóveis doados ao 

Poder Publico Estadual e Federal, muito embora, a época o parecer desta 

Divisão Jurídica foi contrário a tal mudança, o que restou vencido pela 

decisão do plenário desta Casa. 

 

Desta forma, a alteração pretendida nesta propositura 

encontra respaldo com alteração feita da Lei Orgânica do município. 

 

Nesse sentido, o mérito de aprovação ou não, cabe ao 

plenário na sua soberania. 

 

Destarte, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei 

qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos nenhuma 

correção.  

Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei em 

epígrafe não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade 

ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta assessoria jurídica pela 

regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do 

                                                 
1
 Art. 117. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente 

justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

 

a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da Escritura Pública os encargos do donatário, o prazo de 

seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, salvo as doações em favor do Estado e 

da União;  
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Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 

formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

Avaré, 11 de Abril de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 

 

 






