
PORTARIA n.124/2015 

       DE 25/06/2015 

"FIXA TETO REMUNERATÓRIO AO SERVIDOR 

PÚBLICO TALES JOSÉ LUNARDI NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

VALMIR LOCATELLI, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a legislação em vigor e  

Considerando, que o artigo 37, XI, da Constituição Federal, 

acrescentada pela Emenda Constitucional 41/2003, é claro ao fixar os limites remuneratórios no 

âmbito de cada ente federativo, in verbis: Art. 37, XI, CF: “Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

XI - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 

funções e empregos públicos da administração direta, autárquica 

e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores 

de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 

pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 

cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de 

qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio 

mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do 

Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal 

do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos 

Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo 

e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, 

limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento 

do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este 

limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 

aos Defensores Públicos”; 

Considerando, o Pré Julgado 1874 do TCE-SC: “O Servidor 

Público que cumula legalmente caros públicos tem a remuneração limitada ao valor do 

subsídio do Prefeito Municipal, nos termos do disposto no art. 37, XI e XVI, da Constituição 

Federal”. 

Considerando, o parecer 1157/2010 da FECAM – Federação 

Catarinense de Município que tem como teto aplicável aos servidores dos Poderes Legislativo e 

Executivo Municipal, o subsídio do Prefeito; 



Considerando, que a remuneração do servidor Tales José 

Lunardi ultrapassa o subsídio do Prefeito Municipal de Lajeado Grande/SC,  

 

DECIDE: 

 

Art. 1º - Determinar a retenção junto à remuneração do servidor 

Tales José Lunardi, do valor que ultrapassar o subsídio do Prefeito Municipal, havendo esse 

como teto remuneratório dos servidores do Poder Legislativo e Executivo Municipal. 

 

Paragrafo Único - A retenção deverá ser procedida através de 

variável nominalmente identificável. 

   

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria, 

correrão à conta do orçamento municipal vigente. 

  

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Lajeado Grande, 25 de junho de 2015. 

 

 

       VALMIR LOCATELLI 

                                                                   Prefeito Municipal  

Registrada e publicada na data supra e local de costume.  

 

 

                  Geltrudes Toffolo Santin 

        Servidora Designada 

 


