
CAMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI

PROJETO DE LEI N? 203 DE 18 DE JANEIRO DE 2023.

RECOMPÕE OS VENCIM ENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA CÂM ARA DE
ITAJOBI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Inativo da Câmara Municipal de Itajobi, ficam reajustados em 5,79% (cinco vírgula setenta e 
nove por cento), apurado através do índice IPCA-IBGE no período de 01/01/2022 até 
31/12/2022.

Art.22. as despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias.

Art. 32. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a l 9 de janeiro de 2023.
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Art. 12. Os vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal Ativo e

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI, em 18 de janeiro de 2023.

VEREADOR

VEREADO

AVENIDA MARAPOAMA, 480 - PARQUE DO CO LÉGIO  - C E P  15840-000 - ITAJOBI - SP  
FONES: (17) 3546-2001 / 3546-2955 - CAIXA POSTAL: 27 

www.camaraitajobi.sp.gov.br- Email: camara@camaraitajobi.sp.gov.br - cmitajobi@gmail.com

Ffl.
 00

000
000

12/
202

3 
18

/01
/20

23 
14

:54

mailto:camara@camaraitajobi.sp.gov.br
mailto:cmitajobi@gmail.com


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI
PARÉCÉ Í̂ÜKlBtlCÕ840 60W001'43

Relato rio:

Trata-se o presente parecer acerca de análise de Projeto 
de Lei n.° 203/2023, de autoria do Legislativo local, que “RECOMPOE OS 
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA 
MUNICIPAL DE ITAJOBI E DA OUTRS PROVIDENCIAS”.

A presente proposição reajusta em 5,79% (IPCA), 
inerente ao período de 01/01/2022 A 31/12/2022, os vencimentos dos servidores 
ativos e inativos do legislativo, bem como veio acompanhada do impacto 
financeiro e orçamentário.

É o breve relato dos fatos. Passa-se à apreciação.

Da Iniciativa

Estabelece a Lei Organica Municipal:

Art. 33. É de competência privativa da Câmara 
Municipal:

(...)
II  -  dispor sobre a criação e extinção dos cargos de seu 
Quadro de Pessoal e Serviços e provimento dos 
mesmos, bem como a iniciativa de lei para fixar e 
alterar a respectiva remuneração;

Assim, o presente projeto é de competência privativa do 
Chefe do Executivo, o que foi devidamente respeitado.

Da Constitucionalidade

A Constituição da República Federativa do Brasil de
1.988 dispõe, em seu artigo 37, inciso X que:

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: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 
1998).

(...)
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI
X - a  féMtí9ièf-aÇÈ^dói è^H ido¥è¥^bíÍèW 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional n°
19, de 1998).

Conforme decisão proferida na ADI 3459/RS, Relatoria 
do Ilm. Ministro Marco Aurélio, a Revisão Geral Anual apenas implica na 
reposição do poder aquisitivo com a manutenção do valor da remuneração, em 
outras palavras, é a simples atualização monetária dos valores percebidos pelos 
servidores, in verbis:

“Revisão geral distingue-se de aumento. Revisão geral 
implica simples manutenção do equilíbrio da equação 
inicial, afastando-se a perda sofrida por agentes 
públicos e servidores em virtude da inflação. Revisão 
geral, e o texto da Lei Fundamental a quer, repita-se, 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices 
— não resulta em acréscimo, mas na atualização 
monetária, de modo a eliminar os efeitos da inflação e 
com isso repor o poder aquisitivo da parcela percebida 
(Ministro Marco Aurélio, na condição de Relator da 
ADI 3459/RS, 21-5-2007).

Ainda na Constituição da República Federativa do Brasil,
o artigo 169 prescreve:

“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos 
em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998)

§ I oA concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, 
pelos órgãos e entidades da administração direta ou 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI
parágf-afâWfrèÒ^fMWÉtôènâa "^M tM & ótial n° 19, de 
1998)

I  - se houver prévia dotação orçamentária suficiente 
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos 
acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998)

II. - se houver autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998). ”

O limite de gastos com pessoal, estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal é de 54%, o que se encontra dentro dos parâmetros legais 
e as declarações anexas atestam a capacidade financeira em suportar a presente 
recomposição.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, este departamento nada tem a opor a
presente tramitação.

DA VOTAÇAO

aproviO quórum pai 
maioria simples a teor do Art. 35, pai 
único, com processo de votação simbólico (art. 15/6,1, do R

igrafo
do presente projeto é o da 

unico^aà .Leí Organica, em turno

Ú, SP, 18 2023.

FABIO LUIS
OAB/SP 217.169
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI -  ESTADO 
DE SÃO PAULO.

RELATORIA ESPECIAL

PARECER AO P.L. N9 203/2023 -  RECOMPÕE OS VENCIMENTOS DOS 
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EXMO. SR. PRESIDENTE,

O presente Projeto de Lei é de competência municipal 
e de iniciativa do Poder Legislativo, conforme estabelecido na Lei Orgânica 
Municipal, visando o reajuste de 5,79%, apurado através do índice 
IPCA/IBGE, inerente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

O Jurídico manifestou-se favorável, tendo em vista o 
mesmo preencher todos os requisitos legais.

Assim, opto pelo seu DEFERIMENTO, ficando, no
entanto, o mérito da questão à apreciação do soberano plenário. 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI, EM 20 DE JANEIRO DE 2023. 

Ass. Relator (a) Especial:

Despacho do Presidente: Designo para Relator (a) o(a) Vereador(a)

LUÍS BRÁS PIOVESAN


