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PARECER Nº 193/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 1011/97. 
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, que pretende 
alterar a Lei nº 11.722, de 13 de fevereiro de 1995, que reajusta os vencimentos e 
salários do funcionalismo municipal e concede abono na forma que especifica. 
De acordo com a proposta, ficam excluídas para efeito do cálculo dos índices de que 
trata o art. 4º, §§ 2º e 3º, as complementações e compensações de reajustes dos 
padrões de vencimentos e salários do funcionalismo municipal, bem como o 
pagamento de salários ou diferenças salariais em atraso. 
O projeto não reúne condições para prosseguimento, como veremos a seguir. 
O art. 4º do diploma legal acima citado estabelece que o Poder Executivo reajustará 
quadrimestralmente os valores dos padrões de vencimentos do funcionalismo 
municipal, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (IPC-FIPE), ocorrida 
entre o mês de reajuste e os quatro meses anteriores. Todavia, tal determinação 
quanto à aplicação do índice se baseia nas médias das despesas com pessoal e 
respectivos encargos e das receitas correntes relativas aos quatro meses anteriores ao 
reajustamento (§ 2º), não sendo concedido o reajuste se a média das despesas 
ultrapassar quarenta por cento da média das receitas (§ 3º). 
Desse modo, a proposição objetiva excluir do âmbito de incidência do § 3º da lei, que 
condiciona a aplicação do índice de reajuste ao equilíbrio entre as despesas com 
pessoal e as receitas correntes no percentual que especifica, os valores relacionados às 
complementações e compensações salariais de reajuste dos padrões de vencimentos e 
salários do funcionalismo municipal e ao pagamento de salários ou diferenças salariais 
em atraso, como forma de proteger tais valores contra a inflação. 
Solicitado o desarquivamento nos termos do RDS nº 13-137/2009, o projeto de lei em 
questão retornou à tramitação, constatando-se na pesquisa realizada às fls 28 que a 
Lei nº 11.722, de 1985 que se pretende alterar foi revogada pelo art. 8º da Lei nº 
13.303, de 18 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a revisão geral anual da 
remuneração dos servidores públicos municipais, retornando a propositura a esta 
Comissão, nos termos do art. 72 do Regimento Interno, para nova manifestação. 
Com efeito, a Lei nº 13.303, de 2002, de iniciativa do Executivo, em seu art. 8º 
revogou em sua integralidade a Lei nº 11.722, pelo que restou a presente proposta 
prejudicada, por falta de objeto, mantidas no diploma revogador a previsão que se 
intenta alterar (art. 2º, §§ 1º e 2º). 
Mesmo que assim não fosse, as normas gerais sobre processo legislativo estão 
dispostas nos artigos 59 a 69 da Constituição Federal e devem ser observadas 
compulsoriamente pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. A propósito do tema, 
dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, que são de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração, assim como sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União e 
Territórios. 
A matéria já foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal: 
O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do 
Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico 
o entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União são de 
observância obrigatória pelos Estados, 'por sua implicação com o princípio fundamental 



da separação e independência dos Poderes'. Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ de 26-2-99. A posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, 
complementa e completa, juntamente com a entrada no exercício, o provimento de 
cargo público iniciado com a nomeação do candidato aprovado em concurso. É, 
portanto, matéria claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna, cuja 
reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada. No mesmo sentido: ADI 1.594, 
Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-6-08, DJE de 22-8-082. (grifamos) 
Nesse passo, o art. 37, § 2º, incisos I, II e III, da Lei Orgânica, veio a estabelecer que 
são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre criação de cargos, 
funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, 
fixação ou aumento de remuneração dos servidores e seu regime jurídico. 
Desse modo, o Poder Legislativo, ao dispor sobre matéria de competência privativa do 
Prefeito, inobserva o princípio constitucional da independência e harmonia entre os 
Poderes, previsto nos artigos 2° da Constituição Federal, 5° da Constituição do Estado 
e 6° da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Ante o exposto, somos PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE, sem prejuízo 
do prosseguimento deste projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta 
Casa, nos termos do art. 79 do Regimento Interno. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 31/3/10 
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