
 
 

JUSTIFICATIVA 

O presente Substitutivo tem por finalidade adequar o Projeto de Lei Complementar 

7/2020 à Constituição Federal e as normas vigentes no que tange as restrições 

impostas ao administrador público, quanto a impossibilidade de alterar os rendimentos 

dos servidores públicos. 

Merecem relevo nesse contexto, a própria Constituição Federal, que estabelece limites 

para que que seja aplicado o que se pretende no presente projeto de lei. 

Primeiramente cumpre salientar que a irredutibilidade salarial é a garantia da não 

diminuição do valor nominal do salário do trabalhador e seus complementos, 

assegurado pelo Artigo 7º, inciso VI da Constituição Federal da República. Vejamos: 

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: (...) VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto 

em convenção ou acordo coletivo". 

O dispositivo constitucional retromencionado traz também a exceção à regra da 

Irredutibilidade Salarial quando dispõe que se admite a redução do salário através de 

negociação coletiva. 

Nesse diapasão é muito importante destacar que a redução do salário pela via negocial 

não pode ocorrer de maneira injustificada, motivada apenas pela vontade do 

empregador , mas sim por algum motivo de fato e de direito que intua uma solução ou 

melhoria para um problema coletivo, ou seja não permite-se a diminuição de 

estipêndios sem que haja uma justificativa plausível e apta a ocasionar vantagem 

coletiva aos trabalhadores. 

No entanto, apesar de haver justificativa para tal redução salarial, não houve nenhuma 

negociação coletiva com a categoria, o que, por si só, invalida o ato. 

De outro lado temos que as verbas para pagamentos destas despesas já estão 

previstas na Lei Orçamentária vigente, não sendo necessário reduzir os pagamentos 

dos serviços dos profissionais abrangidos por este projeto de lei, tendo apenas o 

Município que garantir as adaptações necessárias para execução dos serviços, pois 

existem meios tecnológicos que permitem a realização do trabalho à distância. 

Além do que, se houver necessidade de complementar o trabalho remoto de forma 

presencial, este ficará para ser executado até o dia 31 de dezembro sem prejuízo das 

obrigações de execução orçamentária. 

Diante do exposto, solicito aos pares apoio para discussão e aprovação pelo Plenário 

do presente Substitutivo. 

Plenário "Mario Scholz", 13 de abril de 2020. 
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