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Ref. Mensagem ao Projeto de Lei Complementar Legislativo n° 0171100.- 
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emos a honra de propor o presente Projeto de Lei 

Complementar Legislativo, em estrita observância ao Projeto de Lei Ordinária n°001, de 13 

de janeiro de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a revisão geral à 

remuneração dos servidores ativos e inativos e dá outras providências", e do Projeto de Lei 

n° 01/2020, que "Dispõe sobre a Revisão Geral á remuneração dos servidores ativos e 

inativos do Legislativo Municipal e dá outras providências." 

Cujo reajuste a título da referida revisão é proposto na 

ordem de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), seguindo o índice 

INPC/1BGE, tabela em anexo ao feito. 

Assim preceitua a Constituição Federal: 

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) (g.n) 

Nobres Vereadores, 
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X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 

de que trata o 4° 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) (Regulamento) (g.n) 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, 

regime jurídico único e planos de carreira para os 

servidores da administração pública direta, das 

autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN n° 

2.135-4) 

§ 4° O membro de Poder, o detentor de mandato 

eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 

Estaduais e Municipais serão remunerados 

exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 

remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto 

no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n° 19, de 1998) (g.n.) 
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Há ainda de se ressaltar que referida revisão está 

prevista nas Leis que compõem o tripé orçamentário, ou seja, PPA, LDO e LOA, bem 

como, há suporte orçamentário capaz de suprir referidas despesas decorrentes deste Projeto 

de Lei. 

Cumpre informar, que para fins de Impacto 

Orçamentário, visando atender ao disposto na Constituição Federal (Artigo 169) e Lei 

Complementar n° 101/00 (Artigo 19), no que se refere à concessão de benefícios e assunção 

de despesas de caráter continuado, destacamos especificamente que no caso presente é 

dispensável, conforme entender das próprias leis citadas, por se tratar de imposição 

constitucional, já que o não cumprimento pelo gestor é cabível ação judicial própria, por 

mora legislativa. 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado 

a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou 

ato administrativo normativo que fixem para o ente a 

obrigação legal de sua execução por um período 

superior a dois exercícios. 

§1° Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que 

trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa 

prevista no inciso 1 do art. 16 e demonstrar a origem dos 

recursos para seu custeio. 

§6° O disposto no §1° não se aplica às despesas 

destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento 

de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do 

art. 37 da Constituição. (g.n.) 
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Por todo o exposto, rogamos pelo apoio de todos os 

nobres colegas vereadores, para deliberar favoravelmente ao presente Projeto de Lei. 

Nesta oportunidade, reiteramos nossos protestos de 

admiração e apreço aos dignos componentes dessa Câmara Municipal. 

fir  

J 	 •erry Gu-ist

1 

 ouza Lemes 

2° ,t ecretário 

Sidnilson dos zete Cardoso 

Presidente da Câmara 
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- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR LEGISLATIVO N° 01/2020  

de 14 de janeiro de 2020  

(Concede revisão geral anual, nos subsídios dos Agentes Políticos nos termos do Artigo 

37, inciso X. da Constituição Federal e dá outras providências) 

SECRETARIn 

intiada 
Reg. no.23 	ivro.aav 

, 
'' ,1 /2 SSfSTENTI,  OF LF,GISI ATIVO'  

ESMERALDO CRISTIANO CAROLTNO, Prefeito do 

Município de Pontes Gestal, Comarca de Cardoso, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal de Pontes Gestal, aprova e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei 	  

Art. 1" - Fica concedido, a titulo de Revisão Geral Anual o reajuste de 4,48% 

(quatro inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), sobre os subsídios dos 

Agentes Políticos, das perdas inflacionárias ocorridas durante o período de janeiro 

de 2019 à dezembro de 2019. 

§ 1° — Os Agentes Políticos, constante do caput, subentendem os Vereadores, o 

Presidente da Câmara, o Vice-Prefeito e o Prefeito Municipal. 

§ 2° — Nos termos do caput deste artigo será glosado como "corte-teto" o pagamento 

de qualquer diferença que por ventura possa ter o Agente, que tenda a ultrapassar o 

teto remuneratório constitucional, ressalvadas as hipóteses de Lei. 

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas 

dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 



em contrário. 

Câniará Municipal de Pontes Gestal/SP, aos catorze dias do 

mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (14/01/2020). 

Sidnitson dos R 

Presidente da Câmara 

mete Cardoso 

úbia Luzia de Faria 

ecretária 
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JerrydsiGa 

r ecretário 

ouza Lemes 
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AH. 3' - Está Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2020, revogando-se todas as disposições 
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