
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAí- 

Oficio n.2  0013 GAB.PTB/VER. VALDIR PORTO 

VALDIR PORTO 

Unaí (MG), 01 de março de 2019. 

Excelentíssimo Sr. Presidente 
Carlinhos do Demóstenes 

O Vereador infra-assinado, na forma regimental, vem à respeitável presença de 
Vossa Excelência requerer a juntada e inclusão do documento (anexo), no Projeto de Lei n° 
04/2019, em especial a Emenda n° 02/2019. 

P eiro Secretário 
Líder - PTB 
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Primeiramente, importante atentar para o que está 	ex 

previsto na Lei n2  3.201 de 02 de janeiro de 2019, que 

reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores 

Efetivos do Unaprev, ou seja, o enquadramento de seus 

servidores nos termos de seu artigo 61 em conformidade com o 

Anexo VII. 

Por sua vez, o Anexo VII da Lei n2  3.201 de 02 de janeiro de 

2019, que traz o enquadramento dos servidores efetivos, foi 

elaborado com base na remuneração dos servidores efetivos,  

correspondente ao exercício de 2018,  conforme Tabela de 

Vencimentos vigente, prevista na Lei n9  2.199 de 03 de maio de 

2004 (antigo plano de cargos e carreiras). 

Importante salientar que, a Lei n9  2.199 de 03 de maio de 

2004 do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Efetivos do 

Unaprev vigorou até a data de 1° de janeiro de 2019  sendo 

extinta em 02/01/2019 com a sanção e publicação da Lei n9  

3.201/19. 

Outrossim, o enquadramento deverá obedecer ao § 2° do  

artigo 61 da Lei n2  3.201 de 02 de janeiro de 2019,  que prevê 

que o servidor ocupará na nova tabela, padrão igual ou  

imediatamente superior ao do cargo que estiver ocupando  na 

data da sua entrada em vigor. 

Já no texto original do Projeto de Lei n-c2  04/2019, 

precisamente em seu "artigo 32", garante seus "efeitos 

financeiros" a partir de 1° de janeiro de 2019,  para todos os 

servidores da administração direta e indireta  do município de 

Unaí, o que atinge os servidores do Unaprev. 

Acontece que, retroagindo a revisão da remuneração para 

os servidores do Unaprev no dia 12  de janeiro de 2019, 

modificará a Tabela de Vencimentos da Lei n° 2.199 de 03 de 
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maio de 2004, que se encontra extinta,  e consequentemente a 

remuneração utilizada para o enquadramento previsto no ----- 

artigo 61 em conformidade com o Anexo VII da Lei n2  3.201 de  

02 de janeiro de 2019. 

Importante lembrar que o artigo 73 da Lei n9  3.201/19, 

garante a revisão anual da Tabela de Vencimentos  e não da 

remuneração dos servidores do Unaprev, sendo impossível que o 

Projeto de Lei n2  04/2019 retroaja seus efeitos financeiros para 

os servidores do Unaprev a 12  de janeiro de 2019, posto que a  

tabela em vigor nesta data encontra-se extinta. 

Assim, o Projeto de Lei n2  04/2019, por estar tramitando 

após a entrada em vigor da Lei n9  3.201 de 02 de janeiro de 

2019, não pode criar um efeito "ex tunc" que a modificará sem  

constar em seu bojo a devida alteração, nem tampouco 

reajustar uma tabela já extinta,  senão vejamos. 

Por acaso, o Projeto de Lei n2  04/2019 venha a ser 

aprovado com seu texto original, qual seja com efeitos 

financeiros a partir de 12  de janeiro de 2019 para os servidores 

do Unaprev, haverá alteração em suas remunerações antes da 

entrada em vigor da Lei n9  3.201 de 02 de janeiro de 2019, 

modificando em tese assim o seu Anexo VII, em obediência ao § 

22  do seu artigo 61. 

Não há previsão no Projeto de Lei n2  04/2019 de alteração 

no Anexo VII da Lei n2  3.201 de 02 de janeiro de 2019,  portanto, 

mantidos os efeitos financeiros ex tunc a 12  de janeiro de 2019 

para os servidores do Unaprev, estará infringindo o artigo 22  da  

Lei de Introdução ao Código Civil — Decreto Lei n2  4.657 de 04 

de setembro de 1942, que garante "não se destinando à  

vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique 
ou revogue". 
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Desta feita a lei que enquadrou os servidores efetivos do  

Unaprev encontra-se em vigor desde 02 de janeiro de 2019,  e 

uma lei votada por essa Casa Legislativa a posteriori,  deverá  

observar os seus preceitos,  não podendo jogar uma pá de cal em 

seu artigo 61 e Anexo VII. 

Vale lembrar que, o escopo da Lei n2  3.201 de 02 de janeiro 

de 2019 é igualar a Tabela de Vencimentos dos servidores desta  

autarquia com a Tabela de Vencimentos dos servidores da  

administração direta instituída pela Lei n2. 3.159 de 18 de junho  

de 2018,  sendo que apesar de sua publicação se dar no exercício 

de 2019, sua Tabela de Vencimentos corresponde ao exercício 

de 2018,  havendo a mesma necessidade de revisão. 

Por conseguinte, emendando o Projeto de Lei n2  04/2019, 

modificando a data dos seus efeitos financeiros para os 

servidores do Unaprev a partir de 02 de janeiro de 2019, estará 

obedecendo ao previsto no artigo 61 e Anexo VII da Lei n2  3.201 

de 02 de janeiro de 2019, além de não infringir o artigo 22  do 

Decreto Lei n 2  4.657 de 04 de setembro de 1942 e o Princípio da 

Legalidade não concedendo reajuste a uma Tabela de 

Vencimentos extinta. 

Aliás, para retroagir os efeitos financeiros a 12  de janeiro de 

2019 para os servidores do Unaprev e alterar o Anexo VII da Lei 

n 2  3.201 de 02 de janeiro de 2019 deveria ser apresentado 

juntamente com Projeto de Lei n2  04/2019, além da alteração 

em seu bojo, estudo do impacto financeiro a erário desta  

autarquia,  sendo que, com o efeito ex tunc para o dia 

02/01/2019 não ocorreria, pois estaria dando a mesma 

recomposição, na mesma data e sobre os mesmos valores da 

administração direta. 

No que tange, ao direito garantido pelo artigo 37, X da 

Constituição Federal, o mesmo se dará na mesma "data" e sem 
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distinção de índices, porém, não prevê de maneira clara e 

objetiva, que seja o mesmo dia, e alude a "lei especifica". 

Mister se faz ressaltar também que, na lei municipal 

específica que estatui as normas para regulamentar a revisão 

geral e anual da remuneração dos servidores públicos municipais 

de Unaí, Lei n2  2.311 de 08 de julho de 2005, em seu Parágrafo  

Único do artigo 12  fixa o "MÊS DE JANEIRO" como data-base e  

não o dia 12  de janeiro,  sendo que retroagindo os efeitos ex 

tunc para os servidores do Unaprev a partir de 02 de janeiro de  

2019, estará em consonância com a regra geral. 

Igualmente é o que diz o artigo 73 da Lei n2  3.201/19, 

garante a revisão anual da Tabela de Vencimentos  dos 

servidores do Unaprev, não traz em seu caput objetivamente o 

dia 12  de janeiro para os efeitos retroativos e sim o MÊS DE 

JANEIRO. 

Da mesma sorte, é o fato da remuneração dos servidores 

corresponderem a 30 (trinta) dias trabalhados,  posto que, os 

efeitos financeiros do Projeto de Lei n2  04/2019 retroagindo para 

o dia 02 do mês de janeiro não causará nenhum prejuízo aos 

servidores do Unaprev ou estará em desacordo com a Lei, pelo 

fato do mês possui 31 (trinta e um) dias. 

Indubitavelmente, o Projeto de Lei n2  04/2019 retroagindo 

seus efeitos financeiros para os servidores do Unaprev ao dia 12  

de janeiro de 2019 estaria revisando uma Tabela de Vencimentos 

já extinta pela Lei n2  3.201 de 02 de janeiro de 2019,  sendo, 

portanto inexistente o direito que garante a revisão geral anual  

dos servidores públicos prevista no artigo 37, X da Constituição 

Federal de 1988,  impossibilitando o gestor de concedê-lo em 

face do Princípio da Legalidade. 



- 39 \ 
2') 

Por fim, não vejo óbice legal para que a emenda 	44" 

apresentada seja aprovada, ao contrário, do que ocorreria sendo 

o Projeto de Lei n9  04/2019 aprovado com seu texto original, 

sem a devida observância da Lei n9  3.201 de 02 de janeiro de 

2019, aprovada por essa casa legislativa, sancionada e publicada 

pelo Poder Executivo. 
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