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PARECER Nº 2204/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI 

ORGÂNICA Nº 0004/19. 

Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica, subscrito por Vereadores desta Casa, 
nos termos do art. 36, I, do referido diploma, a partir de iniciativa do Nobre Vereador Fernando 
Holiday, que visa alterar a redação dos artigos 91 e 95 e revogar os artigos 94 e 97, 
estabelecendo teto remuneratório para os servidores e adaptando a Lei Orgânica às 
disposições constitucionais. 

De acordo com a justificativa, o objetivo da propositura é fazer com que a remuneração 
dos servidores seja sempre fixada em lei e paga em parcela única, vedados os chamados 
penduricalhos, bem como estabelecer teto único para todos os servidores, que será a 
remuneração do Prefeito, exceto em relação aos procuradores, cujo teto terá por base o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Em que pesem os elevados propósitos de seu autor, sob o aspecto estritamente 
jurídico, o projeto não reúne condições para prosseguir em tramitação, consoante será 
demonstrado. 

Primeiramente, deve ser observado que a matéria veiculada pelo projeto diz respeito 
aos servidores públicos municipais e está sujeita à regra da iniciativa reservada. 

Com efeito, em relação aos servidores vinculados ao Poder Executivo, a iniciativa das 
proposituras cabe ao Prefeito, nos expressos termos do art. 37, § 2º, I, II e III, da Lei Orgânica 
do Município. 

Já em relação aos servidores vinculados ao Poder Legislativo, a iniciativa cabe à Mesa 
da Câmara Municipal, consoante dispõem expressamente os artigos 14, III e 27, I, do mesmo 
diploma legal. 

Por fim, em relação aos servidores vinculados ao Tribunal de Contas do Município, 
igualmente, há iniciativa reservada para as proposituras relativas aos respectivos servidores 
públicos, a qual pertence à direção daquela Corte de Contas, ante a autonomia administrativa e 
financeira do órgão, conforme consolidada jurisprudência (v.g., STJ, ROMS nº 12.271; TJSP, 
ADI nº 9049619-62.2008.8.26.0000). 

Importante consignar que as disposições da Lei Orgânica que preveem a iniciativa 
reservada para projetos que versem sobre servidores públicos estão em simetria com o 
disposto na Constituição Federal e configuram norma de repetição obrigatória, de modo que 
não poderia ter sido diferente o tratamento da matéria no plano infraconstitucional (v.g., STF, 
ADI 3061). 

Ressalte-se que nem o fato da regra que se quer ver aprovada passar a constar de 
dispositivo inserido na Lei Orgânica do Município sana o vício apontado, eis que também se 
posiciona o Supremo Tribunal Federal no sentido de que tal procedimento configura vício de 
iniciativa, consoante se infere do trecho extraído da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
175-2/PR, na qual o Min. Moreira Alves preleciona que: 

Se se admitir que o Poder Constituinte dos Estados-membros, possa disciplinar 
matérias que são, por força da Constituição Federal, objeto de projetos de lei de iniciativa 
exclusiva de um dos Poderes do Estado, estar-se-á impedindo que este Poder se exerça 
plenamente no âmbito de suas atribuições, impossibilitado que se encontrará ele de, por lei 
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ordinária, com projeto de sua iniciativa exclusiva, modificar a disciplina com relação à qual a 
Constituição Federal entendeu de lhe dar o Poder de iniciativa para estabelecê-la ou alterá-la 
por tê-lo como o mais apto para se avaliar as necessidades que se apresentarem e a 
disponibilidade de recursos para enfrentá-las. Com isso, o Poder Constituinte decorrente estará 
cerceando indevidamente a iniciativa do Poder Constituído outorgada pela Carta Magna 
Federal. (DJ 08.10.93) 

Por derradeiro, deve ser registrado que o texto da Constituição Federal já é expresso 
quanto ao limite remuneratório dos servidores municipais, fixando como valor máximo o 
subsídio do Prefeito, com exceção dos cargos de procurador, cujo limite é o subsídio dos 
desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI). 

Portanto, impõe-se a conclusão de que a presente propositura, ao imiscuir-se em 
matéria de competência privativa do Poder Executivo, violou os princípios da harmonia e 
independência entre os Poderes, contemplados na Constituição Federal (artigo 2º), na 
Constituição Estadual (artigo 5º) e também na Lei Orgânica do Município (artigo 6º). 

Diante do exposto, somos PELA 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 13/11/2019. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


