
 

 

PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 01/2022. 

 

ACRESCENTA O § 1º E O § 2º AO 

ARTIGO 82 DA LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL, DISPONDO SOBRE A 

CONCESSÃO DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS AO 

PREFEITO MUNICIAPL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Art. 1º - Acrescenta o § 1º e o § 2º ao artigo 82, os quais passarão a ter a seguinte redação:  

 

Art. 82 – (...) 

§1º - O Prefeito gozará férias anuais de 30 (trinta) dias, com 

acréscimo de 1/3 do subsidio sem prejuízo de sua remuneração, 

ficando a seu critério a época para usufruir o descanso. 

§2º - A indenização por férias não gozadas somente será concedida 

quando o beneficiário tiver concluído o mandato eletivo ou do 

afastamento do respectivo cargo.  

 

Art. 2º - Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Frei Rogério, 22 de março de 2022. 

 

 

 

 

JULIO CESAR FACHIN 

Presidente 

   

MARELI GONÇALVES 

Vice-Presidente 

 

ELZAMI MIWA ONAKA 

Secretária 

 

 



 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHORES VEREADORES 

 

 

JUSTIFICATIVA – APROVAÇÃO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 

01/2022. 

 

Senhoras Vereadoras,  

Senhores Vereadores, 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

  

Temos a honra de submeter à consideração dessa Egrégia Corte de Leis, para fins de 

apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o Processo Legislativo, 

Projeto de Lei que propõe a alteração da Lei Orgânica Municipal, especialmente no que concerne a 

possibilidade de pagamento do terço constitucional das férias ao Prefeito Municipal.  

A Constituição Federal prevê em seu artigo 7º, inciso XVII: 

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

visem à melhoria de sua condição social:  

(...) 

    XVII -  gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal; 

(...).” 

 

Não há dúvidas de que o Prefeito Municipal é um agente público, contudo, está 

enquadrado no conceito amplo de servidores públicos, haja vista trabalhar em prol da população, 

motivo pelo qual tem direito ao abono de férias, assim como todos os demais servidores e 

trabalhadores. 



 

 

Tal questão foi inclusive já julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do 

RE 650.898 com repercussão geral, com a fixação da seguinte tese: “O artigo 39, parágrafo 4º, da 

Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro 

salário”. Assim, entendeu o plenário do STF sobre a possibilidade do pagamento do terço de férias. 

Necessário trazer o que dispõe o artigo 39, § 4 da Constituição Federal: 

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

(..) 

§ 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. 

(...)” 

Assim, o plenário decidiu que é constitucional o pagamento do abono de férias aos 

prefeitos, detentores de cargos eletivos, sendo que as verbas previstas no § 4º da Constituição 

Federal não abrangem o terço de férias. 

Também no mesmo sentido já se posicionou o Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina no Prejulgado 2196, vejamos:  

Prejulgado:2196 

 

Reformado 

 

1. Considerando as normas dos artigos 29 e 39 da Constituição 

Federal e a interpretação do Supremo Tribunal Federal quando o 



julgamento do Recurso Extraordinário nº 650898, onde fixou tese de 

repercussão geral no sentido de que o pagamento de terço de férias e 

décimo terceiro salário a Prefeito e ao Vice-Prefeito não é 

incompatível com o subsídio em parcela única previsto no § 4º do  

 

artigo 39 da Constituição Federal, cabe seguinte entendimento quanto 

ao décimo terceiro subsídio e adicional de um terço de férias aos 

agentes políticos municipais: 

 

I. Em relação ao prefeito municipal: 

 

I.1. na condição de detentor de mandato eletivo, não se aplica 

automaticamente o § 3° do artigo 39 da Constituição Federal; 

 

I.2. é admitida a percepção de décimo terceiro subsídio desde que 

previsto na lei municipal que fixar o respectivo subsídio mensal; 

 

I.3. em razão do exercício contínuo das atividades do prefeito 

municipal, com dedicação exclusiva (vedado o exercício de outra 

atividade laboral pública - CF, art. 38), equiparando-se a qualquer 

trabalhador urbano, é admitida a percepção de um terço de férias, 

desde que previsto na lei municipal que fixar os respectivos subsídios 

mensais; 

 

I.4. a indenização por férias não-gozadas somente será devida quando 

atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: ter o 

beneficiário concluído o mandato eletivo ou do afastamento do 

respectivo cargo sem o gozo das férias; existir expressa autorização 

em lei local para a concessão do adicional e para a indenização; e o 

beneficiário não for servidor público do ente. 

 

I.5. no caso de opção pela remuneração de cargo de provimento 

efetivo, é admitida a percepção de gratificação natalina e do terço 

constitucional de férias, independentemente de previsão na lei 

municipal que fixa o subsídio dos agentes políticos; 

 

II. Em relação ao vice-prefeito municipal: 

 

II.1. na condição de detentor de mandato eletivo, não se aplica 

automaticamente o § 3° do artigo 39 da Constituição Federal; 



 

 

II.2. é admitida a percepção de décimo terceiro subsídio desde que 

previsto na lei municipal que fixar o respectivo subsídio mensal; 

 

II.3. é admissível a concessão de adicional de férias para o Vice-

Prefeito quando este exerça função administrativa permanente junto à 

administração municipal e desde que previsto na legislação que 

institui os subsídios; 

 

II.4. a indenização por férias não-gozadas somente será devida 

quando atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: ter o 

beneficiário se afastado do cargo sem o gozo das férias; existir 

expressa autorização em lei local para a indenização; e o beneficiário 

não for servidor público do ente. 

 

II.5. no caso de opção pela remuneração de cargo de provimento 

efetivo, é admitida a percepção de gratificação natalina e também 

será admissível a concessão de adicional de férias em decorrência do 

exercício de função administrativa permanente, independentemente 

de previsão na lei municipal que fixa o subsídio dos agentes 

políticos; 

 

III - Em relação aos secretários municipais: 

 

III.1. na condição de agentes políticos remunerados por subsídio e 

investidos em cargo público de livre nomeação e exoneração por ato 

do Chefe do Poder Executivo, possuem direito à percepção de 

décimo terceiro subsídio e férias acrescidas de pelo menos um terço, 

com fundamento no § 3° do art. 39 da Constituição Federal, 

independente de lei municipal, pois não ocupam mandato eletivo; 

 

III.2. a indenização por férias não-gozadas quando do exercício do 

cargo somente será devida quando deixar o cargo, se houver expressa 

autorização em lei local e se o beneficiário não for servidor público 

do ente. 

 

IV - Em relação aos vereadores: 

 

IV.1. não se estende aos vereadores o direito ao décimo terceiro  



 

 

subsídio e às férias anuais com pagamento de um terço garantido aos 

trabalhadores (art. 7°, inciso XVII, CF) e aos servidores públicos (art. 

39, § 3°, CF), pois são ocupantes de cargo eletivo; 

 

IV.2. podem perceber décimo terceiro subsídio se houver previsão na 

lei que institui os subsídios de uma legislatura para a subseqüente ou 

para o período do mandato, ou seja, respeitado ao princípio da 

anterioridade, nos termos do artigo 29, VI, da Constituição Federal e 

do artigo 111, VII, da Constituição Estadual, com a redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 38/2004, pois não há vedação 

constitucional impedindo que a legislação municipal institua décimo 

terceiro subsídio aos agentes políticos observando-se ainda os limites 

de despesa com pessoal dos incisos VI, VII do artigo 29 e do § 1º do 

artigo 29-A, da Constituição Federal; 

 

IV.3. não se justifica do ponto de vista ético e moral (princípio 

constitucional da moralidade administrativa) a percepção de 

adicional de férias por vereadores, ainda que previsto em lei 

municipal, pois não exercem atividades administrativas contínuas, 

gozam de dois períodos de recessos anuais com remuneração normal 

e possuem direito à acumulação com cargos, empregos e funções. 

 

É cediço que os Prefeitos não devem ter um tratamento melhor, mas também não 

podem ter uma situação pior dos demais servidores, inclusive diversos municípios do nosso Estado 

já possuem referido direito implementado aos prefeitos há anos, a exemplo de Santa Cecília, São 

Cristóvão do Sul, Ponte Alta do Norte, Fraiburgo, entre outros. 

Assim, requeremos a Vossas Senhorias a análise do presente Projeto de Lei, pugnando 

pela sua aprovação, com a sistemática atenção que sempre foi dispensada por esta Casa Legislativa. 

Aproveito para externar protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente,  

 

 

 



 

JULIO CESAR FACHIN  

Presidente 

 

  

MARELI GONÇALVES 

Vice-Presidente 

 

                                  ELZAMI MIWA ONAKA 

                                               Secretária 

 

 


