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Consulta nº 17/2014 

1. Relatório 

Trata-se de consulta proferida pelo Secretário Municipal de Saúde de Conceição da 

Aparecida, acerca da possibilidade de aumento dos vencimentos das auxiliares de 

enfermagem que possuem o curso técnico de enfermagem, a fim de que se 

incorporem aos vencimentos, quando da aposentadoria. 

2. Fundamentação 

Primeiramente, o inc. X do art. 37 da Constituição da República estabelece que a 

remuneração e os subsídios do funcionalismo somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica. 

Quando o assunto versa sobre remuneração dos servidores, a Constituição da 

República determina ao legislador que observe o princípio da reserva legal, e desta 

forma, o reajuste da remuneração dos servidores públicos depende de lei municipal 

específica. 

E além de lei municipal específica, devem ser adotados os procedimentos preliminares 

à sua edição, tais como: autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, prévia dotação 

orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas com pessoal (conforme 

incisos do § 1º do art. 169 da CF/88) e atendimento dos limites para despesas com 

pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No caso do aumento dos vencimentos dos auxiliares de enfermagem, verificamos que 

pode ser concedido aumento a todos os auxiliares de enfermagem, indistintamente, 

desde que exista autorização em lei específica tratando da matéria. 

Saliente-se, que o inciso I do § 1º do art. 169 da Constituição da República 

expressamente determina que a concessão de “qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração” se condicionará a existência de “prévia dotação orçamentária suficiente 

para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes”. 

Entretanto, para os casos em que a autoridade decida conceder aumento apenas para 

aqueles servidores que apresentarem comprovação de conclusão de curso técnico de 

enfermagem, deve ser criada lei especifica que apresente esta distinção no Plano de 

Cargos e Salários e referenciando as diferenças de atribuições e competências 

daqueles que possuem curso técnico, dos que não possuem. E finalmente, se a 
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autoridade assim desejar, por meio de lei especifica, pode ser criado o adicional, que 

recompensam o tempo de serviço ou retribuem exigência de conhecimentos 

especializados ou regime próprio de trabalho. No mesmo diapasão, dispõe Hely Lopes 

Meirelles, a fls. 464: 

“Adicionais: são vantagens pecuniárias que a Administração concede aos servidores 

em razão do tempo de exercício (adicional de tempo de serviço) ou em face da 

natureza peculiar da função, que exige conhecimentos especializados ou regime 

próprio de trabalho (adicionais de função). Os adicionais destinam-se a melhor 

retribuir os exercentes de funções técnicas, científicas e didáticas, ou a recompensar 

os que se mantiveram por longo tempo no exercício do cargo.” 

O adicional consubstancia vantagem pecuniária que se acresce definitivamente ao 

vencimento do servidor, em virtude, única e exclusiva,  nos termos da lei concessiva do 

benefício.  

Este adicional adere ao vencimento para todos os efeitos legais, salvo “para fins de 

concessão de acréscimos ulteriores” (CF, art. 37, XIV), pois a regra é a sua vinculação 

ao padrão de vencimento do beneficiário.  

Os adicionais por tempo de serviços são os anuênios, biênios, triênios ou qüinqüênios, 

dependendo da legislação específica. Os servidores federais recebem anuênios (art. 

244 do Estatuto dos Servidores).  

Os adicionais de função podem ser o de tempo integral, o de dedicação exclusiva e o 

de nível universitário. Cada lei é que disciplinará a forma de pagamento, seu montante 

e o serviço apto a gerar o adicional. É adicional pro labore faciendo, ou seja, depende 

da execução efetiva do serviço. (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Servidores públicos. 

São Paulo: Malheiros, 2004. p. 72) 

Em suma, é imprescindível a preexistência de lei municipal implementadora do sistema 

de progressão na carreira, para, então, o(s) servidor(es) ascender(em) na carreira(s) e 

usufruir(em) as benesses da obtenção da habilitação ou qualificação acadêmica. 

A propósito, permita-nos enfatizar que, o que até aqui foi dito refere-se 

exclusivamente à passagem do(a) auxiliar de enfermagem para um nível 

remuneratório mais elevado e não para o cargo ou emprego público de “técnico(a) de 
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enfermagem”, pois a investidura neste último cargo depende necessariamente da 

aprovação em concurso público. 

3. Conclusão 

Pelo exposto, considera-se a competência privativa para propor a tramitação da Lei 

específica destinada ao aumento da remuneração dos servidores públicos do Prefeito 

Municipal, nos termos da Constituição, e a este cabe escolher o instituto que melhor 

se adequa a remuneração de seus servidores, levando sempre em consideração a Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2014. 
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