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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
93/2020

Matéria: PLL 037/2020

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E 
DIREITO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE 
SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E 
SECRETÁRIOS 
LEGISLATURA 2021/2024. COMPETÊNCIA 
MATERIAL. REAJUSTE ANUAL. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL.

PARAMUNICIPAIS

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 
037, de 31 de agosto de 2020, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a fixação do 
subsídio de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Secretários Municipais para a legislatura 2021 a 
2024.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o breve relato, passa-se a fundamentar.

O projeto versa sobre a fixação dos subsídios do prefeito, do vice- 
prefeito e dos secretários municipais para a legislatura 2021 a 2024, no Município de 
Carazinho.

A competência material para legislar sobre a matéria encontra-se 
disposta na Constituição Federal, art. 29, V:

Art 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição, na Constituição do respective Estado e os seguintes preceitos:

(...)
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;

A Constituição Estadual, assim estabelece:
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Art. 11. A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada 
pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, em data anterior 
à realização das eleições para os respectivos cargos, observado o que dispõe a 
Constituição Federal.

Por outro lado, o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Carazinho, assim dispõe:

Art. 26 - Compete à Mesa:
[...]
IX - apresentar, antes das eleições municipais, no último ano de cada legislatura, 

projeto de lei fixando os subsídios do Presidente da Câmara, dos Vereadores, do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, se for o caso, para vigorar 
na legislatura seguinte. (Incluído pela Resolução n0 345/2018).

A Lei Orgânica do Município, em seu art. 60, assim dispõe:

Art. 60. O Prefeito perceberá subsídios fixados pela Câmara, no último ano da 
legislatura anterior, antes da eleição, para vigorar por toda a legislatura seguinte, 
podendo ser fixados valores diferenciados para cada ano de mandato. Nas 
mesmas oportunidades e obedecidos aos mesmos critérios, serão fixados 
subsídios ao Vice-Prefeito.

Diante desta análise, não se cogita falar em vício de iniciativa, não 
apresentando impropriedade técnica relativamente a sua apresentação, uma vez que 
proposto pela Câmara Municipal.

No mérito.

Observa-se que o Projeto de Lei que fixa o subsídio de prefeito, de 
vice-prefeito e de secretários municipais não apresenta inconsistências quanto aos valores 
indicados, pois não transbordam o teto constitucional. De igual forma, não há obstáculo para 
a fixação gratificação natalina.

Quanto ao art. 2o, que prevê a revisão do subsídio de prefeito, de vice- 
prefeito e de secretários municipais, na mesma data e com o mesmo índice da revisão geral 
anual de servidores, observa-se que já há posicionamento jurisprudencial sinalizando a 
inviabilidade constitucional dessa medida.

Para efeito de reajustamento dos subsídios do Prefeito Municipal e do 
Vice-Prefeito, é imprópria a menção genérica constante da Lei n° 
7.490/2012 e da Lei h° 8.093/2016 de que O reajuste dos subsídios a que 
se refere o art. 1o será concedido na mesma data e nos mesmos índices
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aplicados aos servidores públicos municipais a título de revisão geral 
anual , tendo em vista que, na dicção do art. 37, X, da CF/1988, a 
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do 
art. 39 somente poderão... ser fixados ou alterados por iei especifica, 
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices , tal como 
realizado por meio da Lei Municipal n° 7.736/2014 para o período de 2013. 
Além disso, conforme o art. 37, XIII, da Carta Magna, é vedada a 
vinculaçâo ou equiparação de quaisquer espécies remunerató- rias para o 
efeito de remuneração de pessoal do serviço público , significando a 
proibição de vinculaçâo do valor do subsídio dos agentes políticos à 
remuneração dos servidores públicos, o que, consequentemente, reforça a 
necessidade de lei específica prevendo a quantificação do reajuste do 
subsídio do Prefeito Municipal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE PARA 
DESCONSTITUIR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.013, 
INCISOS I E II, DO CPC. SEGURANÇA DENEGADA, NO 
PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO." (Apelação Cível N0 
70079272241, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

Isso porque o artigo 37, X, da Constituição Federal estabelece que a 
remuneração dos servidores púbiicos e o subsídio dos agentes políticos somente poderão 
ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso e 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

O julgamento acima, não se trata de julgamento em Ação Direta de 
Inconstítucíonalídade, mas é um indicativo de uma inconsistência técnica que pode ser 
evitada, mediante alteração, no art. 2o e parágrafo único, por exemplo, para que a revisão 
dos subsídios seja feita em data base própria, como 01 de janeiro de cada ano, quando 
completa o período aquisitivo de 12 meses para sua revisão anual.

Quanto á necessidade de apresentação dos impactos orçamentário 
e financeiro, a exigência para o Projeto de Lei que fixa o subsídio prefeito e vice-prefeito, 
prevista no Regimento, deve ser interpretada em sintonia com o que determina os arts. 16 e 
17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n° 101, de 2000). Assim, 
somente se o novo valor, para a nova legislatura, implicar aumento de despesa de pessoal, 
em caráter continuado, por mais de dois exercícios, é que os impactos serão exigíveis. Do 
contrário, não.

Portanto, se não há aumento de despesa com pessoal, 
desencadeado pelo Projeto de Lei, ora examinado, não há necessidade de o mesmo estar 
acompanhado dos impactos orçamentário e financeiro.

Conclui-se, assim, que o Projeto de Lei, em análise, tem viabilidade
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técnica para seguir sua regular tramitação legislativa, cabendo, à Mesa, decidir se mantém 
a redação do art. 2o ou, para evitar eventual questionamento que possa, dele, transbordar, 
alterá-lo para vincular a revisão do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e de secretários 
municipais, à data base de atualização anual própria, no caso 1o de janeiro de cada ano, 
conforme entendimento da jurisprudência citada.

Por tais razões, esta Procuradoria Legislativa opina pela viabilidade 
técnico-jurídica do PLL 037/2020, observados os ajustes sugeridos.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazínho - RS, 03 de setembro de 2020.

NataortSeffart do Nascimento 
Assessora Jurídica da Mesa Diretora 

OAB/RS 89.366
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