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PARECER DA CONTROLADORIA N° 01/2021 DE 09 DE MAR<;O DE 2021 

Ementa: Financeiro. Reajuste Anual dos Servidores 

Publico Municipal. 

1.RELATORIO 

Trata-se de analise, para pronunciamento sob o aspecto juridico formal, acerca da 

possibilidade de reajuste salarial dos Servidores Municipal de Penaforete/Ce, em 

confonnidade com a Lei Complementar 173/2020. Tendo em vista o prop6sito de 

instituir um regime fiscal provisorio para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo 
coronavirus. Desse modo, poderia viabilizar o equilibrio das financas publicas por meio 

da suspensao de pagamentos de dividas, da distribuicao de recursos para o combate da 

Covid-19 e da restricao ao crescimento das despesas publicas, principalmente aquelas 

relacionadas a folha de pagamento. 

E o breve relat6rio. Passo a Opinar 

2. FUNDAMENTA<;AO 

2.1- DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL GERAL 

Inicialmente cumpre ressaltar o art. 8°, inc. I da Lei Complementar 173/2020 

tras vedacoes quanto a concessao de vantagem, aumento, reajuste ou adequacao de 

remuneracao: 

Art. 8°: na hipotese de que trata o art. 65 da Lei Complementar 
101/2000, a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municipios afetados pela calamidade publica decorrente da 

pandemia da Covid-19 ficam proibidos, ate 31 de dezembro de 

2021, de: 

I - conceder, a qualquer titulo, vantagem, aumento, reajuste ou 

adequacao de remuneracao a membros de Poder ou de orgao, 



,t. ,. 
PREFEITURA DE 

PENAFORTE 
t:.::M,it:M:::� 1-,:-x O',H Mt!.M.:�:: I 

GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.414.93V0001-85 

/"""'-. 

servidores e empregados publicos e militares, exceto quando 

derivado de sentenca judicial transitada em julgado ou de 

determinacao legal anterior a calamidade publica. 

Preliminannente, cabe salientar que todas as restricoes estabelecidas pela LC 

173/2020 se presumem constitucionais ate decisao em contrario do Supremo Tribunal 

Federal (STF), em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse contexto, 

o principio da presuncao de constitucionalidade fundamenta-se na eficacia do controle 

preventivo e pleiteia a compreensao de que toda especie normativa nasce de acordo com 

a Constituicao. 

A LC 173/2020 aponta para a impossibilidade de conceder reajuste aos 

servidores. Contudo, o inc. vui do art. 8° da LC 173/2020, abre a possibilidade do 

reajuste com base na variacao da inflacao, medida pelo IPCA - interpretacao que, a 

contrario sensu, pennitiria o reajuste nos limites desse indicador. 

Art. 8° ... 

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa 

obrigatoria acima da variacao da inflacao medida pelo Indice 

Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a 

preservaciio do poder aquisitivo referida no inciso IV 

docaputdo art. 7° da Constituicdo Federal; 

Entretanto, a real extensao do dispositivo supracitado relaciona-se a viabilidade 

de o reajuste/complementacao poder ser concedido para a preservacao do poder 

aquisitivo do salario minimo. Ou seja, para aqueJes servidores que estariam com a 

sua remuneracao abaixo do valor hoje estipulado ao salario minimo - podendo, 

somente nesse caso, conceder o reajuste ou complementacao. 

O Supremo Tribunal Federal ja finnou, em diversas oportunidades, a 

impossibilidade de a remuneracao total ser inferior ao salario minimo. Portanto, os 

vencimentos abaixo do valor do salario minimo nacional, pelo principio da isonomia, 
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podem ser objeto de edicao de lei de revisao geral anual para que nenhum servidor 

receba abaixo do salario minimo. 

2.2- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE As 
ENDEMIAS 

Cabe referir, entretanto, acerca da especificidade do piso salarial dos agentes 

comunitarios de saude, cuja previsao de reajuste foi definida de modo escalonado, no 

ambito nacional, por intermedio da Portaria n° 3.317/2020, cujos termos foram fixados 

pela lei Federal n° 13.708/2018. 

Isto porque as limitacoes impostas pela LC 173/2020 tern como marco inicial 

da contagem a decretacao da calamidade publica, que foi publicado em 20 de marco de 

2020. Desse modo, os atos que se constituiram ate esta data tern sua implementacao em 

folha mantidas, tendo em vista que a baliza de excecao foi o inicio do periodo de 

vigencia da excecao sanitaria. 

Portanto, a Lei Complementar 173/2020 admite excecoes no inciso I, do art. 8°, 

em relacao ao piso salarial dos agentes comunitarios de saude, considerando a anterior 

previsao de reajuste escalonado nacional. A Lei 13.708/186 determinou de fonna direta 

e clara no art. 9°-A, § 1 °, o procedimento de fixacao do piso, especialmente no inciso 

III: 

Art. 9°-A ... 

§ 1 ° 0 piso salarial profissional nacional dos Agentes 

Comunitarios de Sande e dos Agentes de Combate as Endemias e 
fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinbentos e cinquenta reais) 

mensais, obedecido o seguinte escalonamento: 

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1 ° de 

janeiro de 2019; 

II - R$ 1.400,00 (mile quatrocentos reais) em 1 ° de janeiro de 

2020; 



' ' 

e
->. PREFEITURA DE 

PENAFORTE � 
c :Mra;.'4,::� ,o;,. o:As Mfl.M=ll!$ I GABINETE DO 

PREFEITO 
CNPJ: 07.414.931/0001·85 

ID - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1° 

de janeiro de 2021. 

A excepcionalidade da regra prevista na LC 173/2020 busca garantir o direito 

elencado no inciso XXXVI do art. 5° da Constituicao, que preve que "a lei nao 

prejudicara o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada". Assim, a 

Constituicao garante a seguranca e a estabilidade das relacoes juridicas, vedando a 

retroatividade de lei posterior que atente contra o direito adquirido. Garante-se, assim, o 

reajuste do piso salario dos Agentes Comunitarios de Saude e dos Agentes de Combate 

as Endemias desde o dia O 1 de janeiro de 2021. 

3. CONCLUSAO 

Ante o exposto o presente parecer da controladoria e no sentido de que, Ate 

um posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal - em homenagem aos 

principios da prevencao e da precaucao -, no sentido de considerar a 

inconstitucionalidade do inc. I do art. 8° da lei em comento, pugna-se por uma acso 

cautelosa dos gestores publicos locais para evitar a concessao de reajuste, a revisao 

anual e, muito menos, o aumento real de remuneracao, exceto para os casos nos quais 

a remuneracao total do servidor esteja em patamar inferior ao salario minimo 

nacional 

E o parecer. 

09 de Marc;o de 2021. 


