
   
 

 

  

 

Justificativa ao Emenda Supressiva 3/2019 

A presente emenda visa suprimir do Projeto de Lei Complementar Municipal nº 

006/2019, a concessão de recomposição para os cargos abrangidos pela Lei nº 2604/2016, 

quais sejam Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, pelas razões a seguir expostas. 

O Projeto de Lei em questão apresenta a seguinte ementa “Dispõe sobre a 

recomposição salarial dos Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos e Pensionistas da 

Administração Direta e Indireta e estabelece outras providências” 

 Observa-se, portanto, que o Projeto de Lei visa a concessão da revisão geral anual 

(recomposição das perdas inflacionárias) aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de 

Guarapuava, assim dispondo em seu art. 1º: 

  Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover 

recomposição salarial e atualizar as tabelas de vencimentos, no 

percentual total de 4,94% (quatro vírgula noventa e quatro por 

cento), em 2 (duas) parcelas iguais aos Servidores Públicos 

Municipais Ativos do Quadro Geral, Quadro da Saúde, do Grupo 

Ocupacional Técnico Administrativo e Operacional pertencentes ao 

Quadro Próprio dos Servidores da Educação, cargos da Lei 

Complementar Municipal nº 088/2018 e Lei Municipal nº 

2604/2016, servidores lotados na Fundação de Proteção Especial da 

Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, Inativos, 

Pensionistas, da seguinte forma: 

Infere-se da leitura do artigo supramencionado que o referido Projeto de Lei autoriza o 

Poder Executivo a recompor também os subsídios dos cargos elencados na Lei Municipal nº 

2604/2016, quais sejam: Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários. 

Em que pese a recomposição salarial dos servidores e agentes políticos ser direito 

constitucionalmente previsto, o ordenamento jurídico pátrio preleciona que a lei que fixa ou 

altera subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários é de iniciativa do Poder Legislativo. É 

o que se infere do art. 14 da Lei Orgânica do Município de Guarapuava: 

 Art. 14 O subsídio do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários será 

fixado pela Câmara Municipal, observando o disposto no art. 29, V, 

da Constituição da República. 

No mesmo sentido a Constituição Federal:  

 

 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 



   
 

 

  

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 

Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 

Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 

153, § 2º, I(Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998). 

 

  O Tribunal de Contas do Paraná tem se posicionado no sentido que mesmo no 

caso de recomposição salarial anual é necessária a elaboração de lei específica de iniciativa do 

Poder Legislativo. Sendo que a iniciativa do Projeto de Lei de recomposição é a mesma da 

fixação, vale dizer, do Poder Legislativo Municipal, na forma prevista na Lei Orgânica e 

Regimento Interno, nesse sentido o Acórdão nº 2829/18 do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná: 

 

Os membros do Tribunal Pleno do TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro 

IVAN LELIS BONILHA, por unanimidade em:  

I – Julgar pelo conhecimento da Consulta para, no mérito, responde-la 

no sentido de que a revisão geral anual dos subsídios do prefeito, 

do vice-prefeito e dos secretários municipais, por demandar a 

edição de lei específica de iniciativa do Poder Legislativo, não 

pode ocorrer de forma automática e de que os índices devem ser os 

mesmos aplicados para a revisão da remuneração dos servidores 

públicos municipais, podendo, contudo, ser utilizados percentuais 

diversos, desde que devidamente justificado, conforme já assentou 

esta Corte no Acórdão nº 5537/15-STP. (TCE/PR. Acórdão nº 

2829/18 - Tribunal Pleno. Relator Conselheiro Ivan Lelis Bonilha, 

Julgado em: 3 de outubro de 2018) 

 

Em seu voto no referido Acordão, o Conselheiro Ivan Lelis Bonilha preleciona não ser 

possível a recomposição do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários estar contida no 

mesmo Projeto de Lei que concede a recomposição salarial dos servidores, visto que, possuem 

iniciativas distintas, uma cabendo ao Legislativo e a outra ao Executivo: 

 

[..]a revisão dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo 

Municipal não ocorre de forma automática, pois depende da edição 

de lei específica, de iniciativa do Legislativo e, portanto, distinta 

da iniciativa da lei para reajuste da remuneração do 

funcionalismo público, que compete ao Poder Executivo. 

 

 Ainda, a Instrução Normativa nº 72/2012 do TCE/PR, que dispõe sobre os critérios de 

controle das despesas com subsídios dos Agentes Políticos do Poder Executivo e Legislativo, 

prevê que para atualização monetária dos subsídios dos Agentes Políticos só pode ocorrer 

após quitada a recomposição dos servidores públicos: 

 

 

 



   
 

 

  

Art. 9º 

[..] 

§ 4º A correção de defasagens monetárias dos subsídios dos 

Agentes Políticos somente poderá ocorrer quando as revisões 

gerais dos vencimentos dos servidores municipais estiverem sido 

quitadas, considerando a data base destes. 

 

 Cumpre destacar que a Vereadora que a presente subscreve, solicitou parecer jurídico 

da Assessoria Jurídica Parlamentar deste Poder Legislativo, que em resposta elaborou o 

Parecer Jurídico nº 052/2019 (em anexo). 

 

 No referido parecer foram respondidos os quesitos levantados sobre a existência de 

vício de iniciativa no que tange à recomposição salarial dos Agentes Políticos abrangidos pela 

Lei Municipal nº 2604/2016, conforme se denota no item 7 do Parecer Jurídico nº 052/2019: 

 

7. Portanto, quanto ao questionamento: “Há vício de iniciativa no 

referido projeto? Em caso afirmativo, quais as possíveis 

consequências jurídicas da aprovação desse projeto” Sim, a iniciativa 

para fixação seja por revisão geral, recomposição, reajuste, ou 

refixação, deverá ser realizada pelo Poder Legislativo Municipal, nos 

termos da IN 72/2012, art. 29, V e 37, X da CF e artigo 156, V do 

Regimento Interno. 

  

 Nos itens 9 e 10 do referido Parecer Jurídico são explicadas as consequências jurídicas 

da aprovação do projeto contendo também a recomposição dos Agentes Políticos abrangidos 

pela Lei Municipal nº 2604/2016: 

 

9. Em relação às possíveis consequências jurídicas da aprovação do 

projeto, deve se analisar o caso concreto, mas em tese, tem-se que: 

‘ O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação 

formal do Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula 

de reversa, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja 

ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta 

a infirmar, de modo irremissível, e própria integridade jurídica do ato 

legislativo eventualmente editado. Dentro desse contexto – em que se 

ressalta a imperatividade da vontade subordinante do poder 

constituinte’ -, [ADI 1197, rel. min. Celso de Mello, P, j. 18-5-2017, 

DJE 114 de 31-5-2017] 

10. Portanto, a consequência jurídica é inconstitucionalidade formal e 

tratando de subsídio pode existir consequências jurídicas no Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, com a nulidade dos atos e com a 

possível devolução de valores, sem prejuízo de eventual ação pelo 

Ministério Público. 

 



   
 

 

  

 No item 15 está a resposta ao questionamento se a supressão da previsão de 

recomposição salarial aos Agentes Políticos abrangidos pela Lei Municipal nº 2604/2016, 

sanaria o vício de iniciativa do Projeto de Lei em questão: 

 

15. Em relação a supressão de concessão de recomposição dos cargos 

abrangidos pela Lei 2604/2016, sim, sanaria o vício de iniciativa do 

Projeto de Lei Complementar 06/2019. 

 

 Diante disso, observa-se que a supressão da concessão de reajuste ao Prefeito, Vice-

Prefeito e Secretários, do Projeto de Lei que concede reajuste aos Servidores Públicos 

Municipais, é a medida que se impõe para que se evite futuros questionamentos sobre a 

constitucionalidade da Lei e a legalidade do recebimento da recomposição, sendo que caso 

constatado recebimento irregular de subsídios os agentes políticos ficam sujeitos à devolução 

dos valores. 

 

Cumpre destacar, porém, que não é objetivo dessa emenda suprimir direito 

constitucional dos Agentes Políticos à recomposição salarial. Porém, reafirmamos através 

desta emenda a necessidade do respeito à iniciativa do Projeto de Lei.  

 

Sendo de iniciativa do Poder Legislativo o Projeto de Lei que concede recomposição 

dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, cabe a esse Poder discutir a viabilidade 

e impacto financeiro dessa concessão, além de elaborar o Projeto de Lei nos termos  que 

considerar mais adequado. 

 

Destaca-se, ainda, a possibilidade do Poder Legislativo conceder a recomposição dos 

subsídios dos referidos Agentes Políticos, em índice menor ou até mesmo a não concessão, 

desde que devidamente justificada, sendo este o atual entendimento do Tribunal de Contas do 

Paraná. 

 

Portanto, a votação favorável a presente emenda possibilitará a aprovação de um 

Projeto de Lei com total observância das normas constitucionais e legais.  

 

Expostas as razões que justificam a aprovação desta Emenda, pede-se o voto favorável 

de todos os Vereadores e Vereadora deste Poder Legislativo. 

 

 

Professora Terezinha 

Vereadora – PT 

  

 

 

 

 



   
 

 

  

 

 

Emenda Supressiva 3/2019 

 

Suprime o termo “Lei Municipal nº 2604/2016”, 

contido no art. 1º do Projeto de Lei Complementar 

nº 006/2019 de iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, que “dispõe sobre a 

recomposição salarial dos Servidores Públicos 

Municipais Ativos, Inativos, Pensionistas da 

Administração Direta e Indireta e estabelece outras 

providências”. 

A vereadora infra-assinada, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 211, § 

1º, 256, inciso IX e 286, § 1º, do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de 

Guarapuava/PR, apresenta a seguinte Emenda Supressiva ao Projeto de Lei Complementar nº 

006/2019 de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 1º Fica suprimido o termo “Lei Municipal nº 2604/2016”, da redação do art. 1º do 

Projeto de Lei Ordinária nº 006/2019, que passa a ter a seguinte redação:  

 “Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover recomposição 

salarial e atualizar as tabelas de vencimentos, no percentual total de 4,94% (quatro vírgula 

noventa e quatro por cento), em 2 (duas) parcelas iguais aos Servidores Públicos Municipais 

Ativos do Quadro Geral, Quadro da Saúde, do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo e 

Operacional pertencentes ao Quadro Próprio dos Servidores da Educação, cargos da Lei 

Complementar Municipal nº 088/2017, servidores lotados na Fundação de Proteção Especial 

da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, Inativos, Pensionistas, da seguinte 

forma:” 

Art. 2º As demais disposições do Projeto de Lei Complementar nº 006/2019 

permanecem inalteradas. 

 

Câmara Municipal de Guarapuava, em 30 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

Professora Terezinha 

Vereadora – PT 

 

 

  

 


