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PROCESSO: TC/025873/2017 

ASSUNTO: CONSULTA  

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ 

RELATOR: JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO  

PROCURADORA: RAÏSSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA 

1. RELATÓRIO 

Tratam os autos de consulta formulada pela Câmara Municipal de Betânia 

do Piauí, na qual traz à baila alguns questionamentos a respeito dos subsídios dos 

vereadores municipais. 

Em síntese, faz os seguintes questionamentos: 

1) É possível a repristinação da legislação anterior (Lei Municipal nº 

15/2012) para ser recepcionada pelo sistema em vigor, no que for compatível, não 

ofendendo o Princípio Constitucional da Anterioridade previsto no artigo 31, §1º, da 

Constituição do Estado do Piauí?  

2) Em sendo positiva a pergunta de nº 1, pergunta-se: É necessária a 

elaboração de Lei Municipal prevendo tal medida? Ou uma Resolução basta?  

3) Além da repristinação da legislação anterior (Lei Municipal nº 15/2012), 

é possível aplicar a fixação do índice de reajuste oficial para as perdas inflacionárias do 

período, num mesmo instrumento normativo que a estabeleça? Em sendo positiva a 

resposta, qual o instrumento legal para cumprir com o desejado acima, seria por meio 

Lei Municipal ou Resolução?  

4) E, por fim, ambas as situações (repristinação e fixação do índice de 

reajuste oficial para amparar as perdas inflacionárias do período) poderão retroagir ao 

início da legislatura? Ou seja, retroagindo a 01/01/2017, conforme previsão do § 2º do 

art. 31 da Constituição do Estado do Piauí, vez que desde essa data os Vereadores vêm 

recebendo subsídio com base no último valor pago em dezembro/16? Em sendo positiva 

a resposta, seria possível regulamentar por meio de Lei ou Resolução? 

Após decidir conhecê-la, encaminhei a consulta à Comissão de Regimento e 

Jurisprudência, nos termos do art. 328 do RITCE/PI, a qual informou a existência de 

prejulgados e decisões sobre a matéria questionada (peça 04). 

Encaminhada à DFAM, em razão do relevante interesse público, esta se 

pronunciou no Relatório à peça 5. O Ministério Público de Contas opina pelo não 

conhecimento e, caso conhecida, no mérito, adere às conclusões emitidas pela DFAM e 

opina para que a consulta seja respondida nos termos do parecer técnico à peça 5.  



 

Gabinete Conselheiro Substituto 

Jaylson Campelo 

 
 

  É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Consoante se verifica, o Ministério Público de Contas entendeu pelo não 

conhecimento da consulta, pois o consulente expôs um caso concreto, fato que poderia 

se amoldar à restrição do art. 202 do RITCE/PI. 

Art. 202. O Tribunal não conhecerá de consulta formulada em 

desacordo com as disposições do artigo anterior ou que verse 

apenas sobre caso concreto, sendo liminarmente arquivada. 

Entretanto, desde que estou neste Tribunal tenho me insurgido contra o 

excessivo apego às formalidades em determinados procedimentos como denúncias e 

consultas, justificando a minha postura no que tenho chamado de perda da oportunidade 

de atuação.  

Sobre as consultas, igualmente relevante é atuar o TCE, que reúne um 

reconhecido corpo técnico, composto de especialistas na árida legislação que rege a 

Administração Pública, além de experiência acumulada em mais de 100 anos de 

fiscalização. Somos permanentemente submetidos a treinamentos, os quais são 

financiados com recursos públicos, além de estarmos, com a mesma intensidade, em 

contato com as novidades da doutrina e da jurisprudência, afigurando-se extremamente 

razoável e recomendável a orientação aos jurisdicionados. Vejo mesmo na orientação 

uma importante forma de combate ao desperdício. 

Por essa razão conheço da consulta. 

Os consulentes informam que o ato normativo responsável por fixar os 

subsídios para a legislatura 2017/2020 não foi aprovado no exercício de 2016 e que, até 

o presente momento, os vereadores estão recebendo o montante de R$ 2.157,00 

(subsídio pago em dezembro/2016, com base na Lei nº 15/2012, que aprovou o 

montante de R$ 3.500,00 e que vigorou no quadriênio 2013/2016). Destaca que o 

repasse da Prefeitura à Câmara aumentou em mais de R$ 7.000,00 e que existiria 

margem financeira para o aumento no valor dos subsídios. Explica que a Câmara negou 

o aumento no valor dos subsídios, mas afirmou a possibilidade de recomposição das 

perdas inflacionárias, haja vista que a Lei nº 15/2012 não poderia ser aplicada para a 

legislatura em trânsito.  

Feitas essa consideração, passa-se à análise dos quesitos da consulta: 
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1) É possível a repristinação da legislação anterior (Lei Municipal nº 

15/2012) para ser recepcionada pelo sistema em vigor, no que for compatível, não 

ofendendo o Princípio Constitucional da Anterioridade previsto no artigo 31, §1º, da 

Constituição do Estado do Piauí? 

Nos processos TC/012849/2017 – ACÓRDÃO 2.291/2017 e TC/002.601/17 

– CS - ACÓRDÃO 1.602/2017, desta Corte de Contas, seguindo parecer técnico desta 

Divisão, adotou-se o posicionamento do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, 

que aponta a repristinação como solução para a não fixação do subsídio dos vereadores 

na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Veja-se: 

TCE/MS. PARECER CONSULTA Nº 00007/2006.  
2º Quesito: “Em ultrapassado esta data, qual a consequência legal, já que a lei que fixou o 
valor do subsidio da legislatura anterior não estará mais em vigor?”  
Resposta: “A solução será elaborar uma lei revigorando ou repristinando o ato normativo 
anterior sobre a matéria, a qual deverá ser recebida pelo sistema em vigor no que for com 
ele compatível e que, a nosso ver, não ofenderá o princípio da anterioridade, porque cuidará 
apenas de dar cumprimento à Constituição e ao disposto na Lei Orgânica Municipal, 
assegurando a remunerabilidade dos agentes políticos, sem, todavia, inovar quanto aos 
valores previstos no último ato normativo regulador da matéria, afastando, assim, a 
possibilidade de gestão em causa própria, impedida pelo princípio da anterioridade”. 

 

Entretanto, em análise mais acurada do instituto da repristinação, entende-se 

que se trata de um fenômeno legislativo no qual há a entrada novamente em vigor de 

uma norma efetivamente revogada, pela revogação da norma que a revogou.  

Como se vê, são necessárias três leis para que seja possível aplicação de tal 

instituto. Exemplo: A lei 2 revogou a 1. A lei 3 revogou a 2. A repristinação ocorreria se 

a lei 1 retornasse a vigência.  

Além disso, a repristinação, para ocorrer, deve ser expressa, dada a dicção 

do artigo 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): 

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou 

revogue. § 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora 

perdido a vigência. 

 In casu, existe uma única lei, que se trata de lei temporária (Lei Municipal 

nº 15/2012), com prazo final de vigência determinado, que é o fim da legislatura. 

Assim, entende-se que o referido instituto não se aplica ao caso em análise.  

Dessa forma, não é necessário elaborar lei nova determinando 

“repristinação” da lei anterior, basta dispor que o subsídio adotado para a atual 

legislatura permanecerá o mesmo subsídio em vigência no município, pago em 

dezembro de 2016, para que não haja descumprimento ao princípio da anterioridade.  
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Nesse sentido, transcreve-se abaixo o posicionamento de Tribunal de Contas 

de Pernambuco: 

TCE/PE. DECISÃO T.C. Nº 1251/09 - Não tendo os subsídios sido fixados na legislatura anterior, 

conforme exigido pelo artigo 29, VI, da Carta Magna, deve-se aplicar a última norma válida (sem 

vícios de constitucionalidade ou legalidade) que trate sobre a matéria, nos termos do artigo 3º da 

Resolução TC nº 07/93. 

2) Em sendo positiva a pergunta de nº 1, pergunta-se: É necessária a 

elaboração de Lei Municipal prevendo tal medida? Ou uma Resolução basta?  

O art. 29, inciso VI, da Constituição Federal, que “o subsídio dos 

Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 

subsequente”. Vê-se, portanto, que a Constituição Federal não dispôs, expressamente, a 

respeito de qual seria a espécie normativa adequada para a fixação dos subsídios dos 

edis, ao contrário do que faz no art. 29, inciso V, quando exige a edição de lei para a 

fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais.  

Nesse sentido, forçoso reconhecer que o instrumento mais adequado para 

dispor a respeito dos subsídios dos vereadores é a Resolução, espécie normativa 

conhecida, segundo a melhor doutrina, como lei em sentido material, não dependendo 

de sanção ou veto do Prefeito Municipal, sendo admitida a utilização de lei em sentido 

formal apenas quando a Lei Orgânica do Município – LOM dispuser expressamente 

nesse sentido.  

Em consulta efetuada nos sistemas internos do presente Tribunal (Apoio 

DFAM) foi possível ter acesso à Lei Orgânica do Município (LOM) de Betânia do 

Piauí. Contudo, a LOM não faz menção à espécie normativa adequada para fixar o 

subsídio dos edis. Por outro lado, o art. 72 do referido diploma normativo determina que 

“os projetos de resolução disporão sobre matéria de interesse interno da Câmara”. 

Conclui-se, portanto, que a Resolução é o instrumento normativo adequado para fixar o 

subsídio dos agentes políticos do Legislativo municipal, haja vista o silêncio da norma a 

respeito de qual seria a espécie normativa apropriada para tanto. 

A Cartilha de Orientações Gerais para Fixação dos Subsídios dos 

Vereadores - Legislatura 2013/2016 (em 14 preceitos) – formulada em setembro de 

2012 pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais1 dispõe, no seu quarto preceito, que: 

Não há exigência quanto ao tipo em que se formalize o ato fixador do subsídio dos Vereadores. 

Destarte, são aceitáveis todos os tipos (aplicáveis à espécie) previstos na Lei Orgânica Municipal ou 

no Regimento Interno da Câmara Municipal, tais como: Lei Ordinária, Resolução, Decreto 

Legislativo. No que tange à espécie do ato a ser utilizado na fixação, observa-se rápida referência, no 

acórdão do Processo Administrativo n. 678855, sessão do dia 16/09/2003, a “ato normativo 

próprio”, sem especificação acerca da natureza: lei, decreto ou resolução. Vejamos: Nessa ordem de 

ideias, as Câmaras Municipais, seguindo o parâmetro estabelecido na Constituição, podem fixar, por 
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ato normativo próprio, que o subsídio individual máximo dos vereadores corresponderá a 

determinado percentual do subsídio dos deputados estaduais, observado o escalonamento 

constitucional de acordo com a população municipal e demais limites pertinentes à matéria. 

Sublinhe-se, no entanto, que, diante da necessidade de uniformização do entendimento acerca do 

instrumento normativo adequado para a fixação do subsídio e do décimo terceiro salário aos 

agentes políticos, questão de ordem foi autuada sob o número 850.200 e distribuída à relatoria do 

Conselheiro Cláudio Terrão. Na sessão de 16/11/2011, o Conselheiro Relator defendeu que, em 

relação à fixação e à disciplina do subsídio dos agentes políticos municipais, deverão ser observadas 

as seguintes regras: a) para os prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, a fixação e a 

disciplina do subsídio dependem de lei em sentido formal, de iniciativa do Poder Legislativo, não se 

encontrando condicionadas à observância do princípio da anterioridade; e b) para os vereadores, a 

fixação e a disciplina do subsídio ocorrerão por resolução, sendo admitida a utilização de lei em 

sentido formal, quando a Lei Orgânica do Município dispuser expressamente nesse sentido. 

Acrescentou o Relator que, em qualquer um desses casos (resolução ou lei), o princípio da 

anterioridade deverá ser observado. 

O Tribunal de Contas de São Paulo2 em “O TRIBUNAL E A GESTÃO 

FINANCEIRA DAS CÂMARAS DE VEREADORES”, elaborado em fevereiro de 

2012, adota o seguinte posicionamento: 

A despeito da norma que solicita lei para reajustar o subsídio (art. 37, X da CF), a fixação 

remuneratória do Edil acontece por Resolução da Câmara e, não, por lei sujeita à sanção ou veto 

do Prefeito. De fato, se pretendesse lei formal para o subsídio da Edilidade, o legislador constituinte 

diria isso, de modo claro e inequívoco, assim como fez para os agentes políticos do Executivo (art. 

29, V da CF): “V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei 

de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, 

e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998)”. De mais a mais, a não 

exigência do diploma legal ampara-se nas seguintes razões: • O art. 29, VI da Constituição é 

suficientemente claro ao dizer que a própria Câmara estabelece o subsídio de seus membros. Nesses 

termos, tal lide só pode mesmo requerer um ato interno. • A remuneração do Vereador obedece a 

rigorosos limites financeiros e à anterioridade que impede aumentos acima da inflação. Eis bons 

argumentos a mostrar a desnecessidade de eventual veto do Executivo em lei formal. 

 

Dessa forma, como basta Resolução para fixação do subsídio dos 

vereadores, pelo princípio da simetria das formas, bastaria uma Resolução para dispor 

que o subsídio adotado para a atual legislatura permanecerá o mesmo subsídio em 

vigência no município, pago em dezembro de 2016, para que não haja descumprimento 

ao princípio da anterioridade. 

3) Além da repristinação da legislação anterior (Lei Municipal nº 15/2012), 

é possível aplicar a fixação do índice de reajuste oficial para as perdas inflacionárias do 

período, num mesmo instrumento normativo que a estabeleça? Em sendo positiva a 

resposta, qual o instrumento legal para cumprir com o desejado acima, seria por meio 

Lei Municipal ou Resolução?  
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O art. 37, X, da Constituição Federal dispõe que “a remuneração dos 

servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser 

fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.  

Por sua vez, o art. 39, § 4º, da Carta Republicana dispõe, in verbis: 

Art. 39 [...] § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os 

Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em 

parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, 

X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) – Grifos nossos. 

Ora, sabe-se que a revisão geral anual é um direito constitucionalmente 

estabelecido aos agentes públicos lato sensu para garantir que sua remuneração ou 

subsídio possa resistir, ao longo dos anos, às perdas inflacionárias. Não se trata de 

gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 

remuneratória, mas tão somente uma garantia constitucional para preservar a 

remuneração ou subsídio dos agentes públicos.  

O art. 29, inciso VI, da CF/88 é autoexplicativo quando assenta que “o 

subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 

legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os 

critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos”.  

Tem-se, destarte, que a instituição competente para deflagrar o processo 

legislativo é a Câmara Municipal. Trata-se de competência indelegável, exclusiva da 

Câmara Municipal, inclusive com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Veja-se: 

A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve 

respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo 

Estado, bem como na CF. (RE 494.253-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 22- 2-2011, 

Segunda Turma, DJE de 15-3-2011). 

Merece destaque o voto do desembargador Walter de Almeida Guilherme, 

ADI 0281594-72.2011.8.26.0000, do Estado de São Paulo, abaixo transcrito: 

A revisão geral anual dos subsídios dos Vereadores se faz por lei específica, de iniciativa da Câmara 

Municipal, pois assim dispõe o art. 37, X, da Constituição Federal. Aliás, soa lógico que, se para 

fixação do subsídio, de uma legislatura para outra, é exigível ato do Poder Legislativo (resolução), 

para proceder à revisão geral deste dever a lei também ter origem naquele Poder. Vale dizer, a 

competência para iniciar o processo legislativo que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos 

Vereadores é da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores (TJ-SP, ADI 0281594-72.2011.8.26.0000, 

rel. Des. Rui Copolla, julgamento em 04/04/2012) – grifos no original. 
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Ressalte-se que no item 1 do ACÓRDÃO 2.731-A/2017, referente ao 

Processo TC/011819/2017, esta Corte de Contas manifestou-se, seguindo parecer 

técnico da DFAM, no sentido de que “para os agentes políticos do Poder Legislativo, a 

Constituição Federal não fixou o instrumento legislativo para a fixação do reajuste 

anual de subsídio, mas fixou a competência privativa da Câmara, o que faz inferir que o 

instrumento adequado será o decreto legislativo (art. 59, VI, da CF) ou a Resolução (art. 

59, VII, da CF), dependendo das disposições da Lei Orgânica Municipal ou Regimento 

Interno de cada Câmara (art. 29, VI, da CF)”.  

Divirjo do parecer emitido pela DFAM no que concerne ao instrumento 

normativo adequado para a recomposição dos subsídios. Sustenta a DFAM que a 

Constituição Federal não fixou o instrumento legislativo para a fixação do subsídio dos 

Vereadores, mas, para a revisão geral anual do subsídio dos mesmos, o ato normativo a 

ser editado é lei específica (lei ordinária), a teor do disposto no art. 37, X, da 

Constituição Federal. Como disse divirjo, e o faço pela simples razão de não se afigurar 

lógico e razoável que não seja exigida lei para a FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS, mas o 

seja para a recomposição da mesma. Ora, se não se exige lei para a instituição dos 

subsídios, por que haveria de se exigir para a simples recomposição? Resta, ao meu 

sentir, incompatível exigir-se lei para alterar valores instituídos por Resolução. 

Assim, responso que o instrumento legal é a Resolução. 

4) E, por fim, ambas as situações (repristinação e fixação do índice de 

reajuste oficial para amparar as perdas inflacionárias do período) poderão retroagir ao 

início da legislatura? Ou seja, retroagindo a 01/01/2017, conforme previsão do § 2º do 

art. 31 da Constituição do Estado do Piauí, vez que desde essa data os Vereadores vêm 

recebendo subsídio com base no último valor pago em dezembro/16? Em sendo positiva 

a resposta, seria possível regulamentar por meio de Lei ou Resolução? 

A Câmara municipal do Município de Betânia do Piauí não aprovou, no 

exercício de 2016, a Resolução responsável por fixar os subsídios dos vereadores para o 

quadriênio 2017/2020. Nesse sentido, questiona se seria possível a aplicação da Lei nº 

15/2012, responsável por fixar o subsídio dos vereadores para a legislatura 2013/2016, 

no montante de R$ 3.500,00.  

Em consulta efetuada no sítio eletrônico do DOM foi possível confirmar a 

publicação da Lei nº 15/2012, de 23/08/2012, mas publicada somente no dia 

06/11/2012. Considerando que a Resolução responsável por fixar os subsídios para a 

legislatura 2017/2020 não foi aprovada no exercício de 2016, bem como o fato de que o 

vácuo normativo não atende ao interesse público, entende-se que o subsídio a ser 

aplicado deve ser aquele referente ao mês de dezembro/2016, e não o valor total de R$ 

3.500,00. Dessa forma, fica assegurada a remuneração dos agentes políticos sem inovar 
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quanto aos valores previstos no último ato normativo regulador da matéria, afastando a 

possibilidade de gestão em causa própria coibida pelo princípio da anterioridade.  

É inadmissível disposição que preveja reajuste, concedendo ganho real, ou 

seja, acima da inflação. Admite-se apenas a recomposição dos subsídios, isto é, 

atualização/correção monetária por índice inflacionário oficial. Isso porque qualquer 

alteração acima dos índices inflacionários corresponde, na prática, a alteração 

substancial/efetiva no subsídio, violando o princípio da anterioridade. Ressalte-se que o 

ato normativo a ser editado para revisão geral anual do subsídio dos vereadores é a lei 

(específica), a teor do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Por fim, 

cumpre registrar que no caso de ausência de norma que fixe o valor do subsídio dos 

vereadores para a legislatura seguinte, o reajuste do subsídio na legislatura atual não 

deve se basear no teto estabelecido por norma que fixou o valor dos subsídios na 

legislatura anterior, mas sim no valor efetivamente pago aos Vereadores no último 

subsídio de 2016, ou seja, dezembro de 2016. Isso, porque, tal limite remuneratório não 

constitui critério de fixação, mas limites máximos para os subsídios dos Vereadores.  

Assim, entende-se que a recomposição das perdas inflacionárias deve 

retroagir ao início da legislatura (01/01/2017), pois a revisão geral anual é um direito 

assegurado constitucionalmente (art. 37, inciso X, da Constituição Federal). Todavia, a 

diferença entre o subsídio de dezembro/2016 (R$ 2.157,00) e o subsídio de R$ 3.500,00 

(constante da Lei nº 15/2012) não pode ser objeto de retroação, pois isso constituiria 

violação ao princípio da anterioridade e não constitui direito adquirido dos vereadores. 

 

3.CONCLUSÃO 

  Diante do exposto, voto pelo conhecimento da consulta e, no mérito, 

respondo da seguinte forma: 

1) Não é necessário elaborar lei nova determinando “repristinação” da lei anterior. O 

subsídio a vigorar na legislatura 2017/2020 deve ter o mesmo valor daquele pago no 

mês de dezembro/2016 aos vereadores municipais, para que não haja descumprimento 

ao princípio da anterioridade. Especial destaque para este ponto: o subsídio a ser 

aplicado deve ser aquele referente ao mês de dezembro/2016 (R$ 2.157,00), e não o 

valor total de R$ 3.500,00 (constante da Lei nº 15/2012);  

2) Como basta Resolução para fixação do subsídio dos vereadores, pelo princípio da 

simetria das formas, bastaria uma Resolução para dispor que o subsídio adotado para a 

atual legislatura permanecerá o mesmo subsídio em vigência no município, pago em 

dezembro de 2016, para que não haja descumprimento ao princípio da anterioridade;  
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3) Para a revisão geral anual do subsídio dos vereadores, não é necessária a edição de é 

lei específica, uma vez não ser necessária lei para a fixação. Portanto, pode ser feita a 

recomposição via Resolução;  

4) Entende-se que é inadmissível disposição que preveja reajuste, concedendo ganho 

real, ou seja, acima da inflação. Admite-se apenas a recomposição dos subsídios, isto é, 

atualização/correção monetária por índice inflacionário oficial. O reajuste do subsídio 

na legislatura atual não deve se basear no teto estabelecido por norma que fixou o valor 

dos subsídios na legislatura anterior (R$ 3.500,00 – Lei nº 15/2012), mas sim no valor 

efetivamente pago aos Vereadores no mês de dezembro de 2016 (R$ 2.157,00). Assim, 

a recomposição das perdas inflacionárias deve retroagir ao início da legislatura 

(01/01/2017), mas a diferença entre o subsídio de dezembro/2016 (R$ 2.157,00) e o 

subsídio máximo de R$ 3.500,00 (constante da Lei nº 15/2012) não pode ser objeto de 

retroação. Destaque-se que a revisão geral anual deve se dar sem distinção de índices, 

abrangendo de forma igual os vereadores e os demais servidores do Legislativo 

municipal (art. 37, inciso X, da CF).  

                                                      Teresina, 19 de abril de 2018. 

          (assinado digitalmente) 

    Jaylson Fabianh Lopes Campelo 

  Relator 
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