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Concede revisão geral anual nos vencimentos do quadro
Pessoal da Càmara Municipal de Cascavel.ffi

Faço saber que a Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paranâ, 
^pÍoy^i

Art. L" Nos termos que regem o ztt.37, X da Constituição Federal e o Acórdão n" 5.537,
de 2015 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná., é concedido revisão geruL an:ual de 71.,1.2o/o

(onze vítgula doze por cento) aos vencimentos dos âgentes políticos e aos servidores públicos da

Càmara Municipal de Cascavel constantes das Tabelas de Vencimentos dos Anexos I e VII, bem
como p^ta o constante no Anexo V, no que tange tão somente a vantugem financeira, todos da
Lei Municipal n" 6.447, de 201,5, com o escopo de preservar o valor aqúsitivo da moeda e

ÍecompoÍ as perdas ocasionadas pelo pÍocesso tnflacionârio, acumulado no intervalo de tempo
compreendido entte maio de 2079 aabrú,de2027.

Patágtafo único. Á. revisão geral constante do caput deste artigo se estende aos

sewidores inativos e pensionistas do Poder Legislativo Municipal.

.[*t. 2" As despesas decorentes desta lei cottetão poÍ conta de dotações otçamentátias
próprias do Poder Legislativo Municipal.

Art. 3o Esta lei efltra em vrgor a patú de 1" de janeiro de 2022.

Palácio José Neves Formrghieri, 70" aniversário de Cascavel.
Em 6 de dezembro de2021,
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Justificação

Para z Constituição art. 37, X, a revisão geral temuneratôia, no âmbito de cada Poder, é

sempÍe anual, deve aconteceÍ na mesma data e sem diferencíação de índices. Tendo em conta que
sobredito dispositivo se refere a índice e a anuaüdade, deduz-se que a reüsão geral anual é para
ÍepoÍ â inflação dos doze meses anteriores, recupetando o poder de compra de salários.

O atigo 37, inciso X, da CF/88, com a redação implementada pela Emenda
constitucionaln" 19/98, garantiu aos sewidotes públicos o direito à revisão geral anual de suas

remunerações, sempÍe na mesma data e sem distinção de índices, a ser definido por lei específica
de iniciativa própria de cada Poder.

Art.37 (....)

X - a remutençào dos servidores públicos e o subsídio de que tÍatà o § 4" do
art.39 somente poderão ser fxados ou alterados por lei específica, observada
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual,
sempÍe na mesma data e sem distinção de índices;

Segundo posição do Ministro Matco Àutélio do Supremo Tribunal Federal, "Â revisão
geral distingue-se de aumento. Revisão getal impüca simples manutenção do equilibto da equação
inicial, afastando-se a perda sofrida por servidotes em virtude da inflação. Revisão geral, e o texto
da Lei Fundamental a quer, repita-se, anual, sempÍe na mesma data e sem distinção de índices -
não tesulta em actéscimo, mas na atua.hzação monetána, de modo a eliminar os efeitos da
inflação e com isso repor o podet aqúsitivo dz parcela percebida (N4inistro Marco Autéüo, na
condição de Relator da ADI 3459 /R5,21,-5- 2007)".

Já o Acotdão n" 5.537, de 201.5 do Tdbunal de Contas do Estado doPannâ, gaÍaÍrte ao
Poder Legislativo local conceder, independentemente da concessão feita pelo Executivo, à

revisão getal anual de seus sewidores, quando este possü quadro de pessoal próprio. Neste
pteceito âpresentamos trecho de decisão profedda pelo Tribunal de Contas do Paraná, Âcórdão
n" 5.537:

"L,ogo, o tema também tangencia uma ausência de relação de prejudicialidade automática

enlre a concessão de reyisão geral anual pelo Poder l-,egislatiuo independentemenÍe da

concessão por parte do Poder Executiao, pois não há qualquer dispositiuo constitucional que

obste que o Legislatiuo Municipal conceda a0 seu quadro pnipril de funcionáios a reyisão

geral anual qaando esta não sg1'a executada pelo Executiuo Municipal, hauendo regra

nmpukória tão somente para observância do merml índice, estando o Poder l-egisktiuo
legitinado, por meio de sua função atipica de te administrar, a conceder a reuisão geral ao

funcionalismo de seu quadro pnípio"

Consagrando, assim a sobtedita independência dos Poderes nos teÍmos do art. 2" da
Constituição Federal/ 88.
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Posto isto, esta Casa de Lei.s, cumpÍe com sua obrigação constitucional perante seus

servidores públicos, pois, caso contrário, poderia estâÍ cometendo omissão legislativa ao nào
âpÍesentâÍ pÍoposta de lei concedendo a tevisão geral anual dos servidores públicos municipal.

Em tecente decisão, a Ministra Catmem Lícia do Supremo Tribunal Federal se

posicionou acerc da omissão legislativa quânto a não revisão geral anual:

"... a omisão legslataa do Estado, em desaÍendimento a inoaadora regra da Constiíuição

da kepública de /988 (Aú. 37, X), que preuer a reyisão geral anual dos seruidores

públicos, na. mesma data e sem distinção de índice, gerd a resporusabiliqação do Estado,

medianÍe o deuer de indeniqar, nos lermos do § 6" do mesmo Art. 37."
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Sr.

Alécio Natalino Espínola

Presidente da Câmara Municipal de Cascavel Pr Cascavel-PR ,1.4 de junho de 2021

Senhor Presidente,

A fim de subsidiá-lo na análise sobre a revisão salarial anual dos servidores desta Casa , segue planilha de

cálculos com adicional de LL,1293%.

O aumento é compatívelcom o orçamento da Câmara, conforme LDO para 2021.

O índice de 11,,1293% é o INPC, auferido pelo IBGE, e abrange período de abril/2019 até maio/2020 de

2,0507% vezes o período de abrill2O?0 até maio/202t de 8,8962% igual a 11-,1.293% acumulados.

Cálculo do aumento com índice de 11,1293%

Servidores Maio 2021 Aumento tNss IPMC Total Aumento Total da Folha

Efetivos 377.633,79 42.077,99 5.L92,11 47.220,01 424.853,80

Comissionados 568.378,24 63.356,s2 13.916,43 77.272,95 615.65 1,19

Vereadores 255.430,01. 28.427,57 6.254,06 34.681,63 290.1.1.1.,64

Total L.20L.442,04 tz1.543,5t 20.t70,49 5.192,LL t59.L74,59 1.345.982,68

m n t74 e 1..238.71.5 ate D 2021. - Co

11,1-293%+ 22% de INSS + L4% de IPMC (Total do aumento sem obrisação patronal)

O Cálculo do acumulado e o seguinte:2,0507%x8,8962% igual0,1824% total: LL,1293%

2022 - Aumento mensal de RS 159.174,59 + L3e salário = RS 2.069.269,67 até Dezembro 2022

2023 - Aumento mensal de RS 159.174,59 + 13s salário = RS 2.069.269,67 até Dezembro 2023

2024 - Aumento mensal de RS 159.174,59 + 13s salário = RS 2.069.269,67 até Dezembro 2024

Atenciosamente,

,1

rrr. úorcr.o Maciel Paulino Ro.\\,Tiago Ce

Gerente de Gestão Financeira
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Contador
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