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remuneração dos ve-
readores tem motivado
inúmeras mudanças na
Constituição da Repú-
blica. Na versão origi-

nal do texto promulgado em 1988,
ela é tratada no inciso V do artigo
29, juntamente com a do prefeito e
a do vice-prefeito:

"Alt. 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 estabele-
cidos nesta Constituição, na Cons-
tituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:

v - remuneração do Prefeito, do
Vice-Prifeito e dos Vereadores fIXa-
da pela Câmara Municipal em cada
legislatura, para a subseqüente, ob-
servado o que dispõem os arts. 37,
XI, 150, ll, 153, IJI, e 153,i2~ I;".
O dispositivo conferia à Câmara

Municipal amplos poderes para le-
gislar sobre a matéria, deixando ao
discernimento dos edis a responsa-
bilidade de escolher o que fosse
melhor para o respectivo municí-
pio, observados, naturalmente, o
bom senso, o equilíbrio e o princí-

pio da moralidade. A única vedação
implícita que se pode ler no citado
inciso V é a da gratuidade do man-
dato. O único limite era o do inciso
XI do artigo 37, que instituiu o teto
salarial.

A Emenda à Constituição nº 1
A primeira mudança no texto

constitucional foi exatamente para
tratar da questão da remuneração
dos vereadores. O parágrafo 2º "da
Emenda à Constituição nº 1, de 31
de março de 1992, acrescentou dois
incisos ao artigo 29:

"VI - a remuneração dos Verea-
dores corresponderá a, no máxi-
mo, setenta e cinco por cento da-
quela estabelecida, em espécie,
para os Deputados Estaduais, res-
salvado o que dispõe o m1. 37, XI".
"VII - o total da despesa com a
remuneração dos Vereadores
não poderá ultrapassar o mon-
tante de cinco por cento da re-
ceita do município".
Dois novos limites foram, então,

cumulativamente, introduzidos:
a) O de 75% da remuneração

estabelecida, em espécie, para os
deputados estaduais;

b) o de 5% da receita do município.
Segundo José Afonso da Silva,

"as receitas municipais se compõem
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le estabelecido, em espécie, para os
deputados estaduais. O parágrafo 4º
do artigo 39 manda ainda que sejam
ftxados em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie
remuneratória. O mesmo dispositivo
impõe obediência ao inciso XI do ar-
tigo 37, que trata do teto salarial.

O inciso XI do artigo 37 já cau-
sou vivas polêmicas. Ocorre que o
inciso XV do artigo 48 da Constitui-
ção da República tem o seguinte teor:

'~rt. 48- .
XV - fixação do subsídio dos Mi-
nistros do Supremo Tribunal Fe-
deral, por lei de iniciativa con-
junta dos Presidentes da Repúbli-
ca, da Câmara dosDeputados, do
Senado Federal e do Supremo
Tribunal Federal, observado o
que dispõem os arts. 39, $4Q

, 150,
11, 153, llI, e 153, J 2Q

, 1".
O Supremo Tribunal Federal, em

em sessão administrativa de 24 de
junho de 1998, firmou entendimento
no sentido de que o inciso XI do arti-
go 37 não é auto-aplicável por de-
pender da lei de iniciativa conjunta
prevista no inciso XV do artigo 48.

O Tribunal de Contas do Rio de
Janeiro, em seu Manual de Orienta-
ção dos Municípios, entende que, para
efeito da determinação do subsídio dos
agentes políticos municipais, o
limitador instituído pelo teto constitu-
cional é inócuo, visto que antes dele
há o de 75% do subsídio de deputado
estadual, a rigor, muito mais estrito.

A fixação do subsídio dos vere-
adores realizada na legislatura em
curso não se determina pela Emen-
da à Constituição nº 25, que ainda
não está em vigor. Entretanto, os efei-
tos concretos dessa fixação, que irão
ocorrer em 2001, terão que atender
ao comando do artigo 29-A, acres-
centado pela emenda à Lei Maior.
Portanto, é necessário que os legis-
ladores municipais o tenham em vista
desde já, ao determinarem os subsí-
dios para a próxima legislatura.
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Na definição do
valor do subsídio,
devem prevalecer
o bom senso e o
compromisso
com a causa
pública, sendo
consideradas,
por exemplo, a

situação
financeira do
município e a

realidade de sua
população

Os novos limites vinculam-se à po-
pulação do município.

Cumpre, entretanto, enfatizar
que, conforme seu artigo 3º, a
Emenda à Constituição nº 25 entra-
rá em vigor apenas a partir de 1º
de janeiro de 2001. Portanto, os sub-
sídios de vereador fixados durante
a atual legislatura deverão seguir as
regras do inciso VI do artigo 29 do
texto da Constituição Federal na for-
ma que lhe foi dada pela Emenda à
Constituição nº 19 e observar o li-
mite de 5% da receita do municí-
pio, conforme exigência do inciso
VII do mesmo artigo.

Disso conclui-se que os subsídios
deverão ser ftxados por lei de inicia-
tiva da Câmara Municipal, submeti-
dos ao limite máximo de 75% daque-

tado estabelecem novos limites no
interior do limite genérico de 75%
do subsídio dos deputados estadu-
ais, definido na Emenda nº 1.
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A Emenda àConstituição nº 25
A Emenda à Constituição nº 25,

de 14 de fevereiro de 2000, possui
três artigos. O primeiro muda a re-
dação do inciso VI do artigo 29 da
Constituição Federal. O segundo
acrescenta ao texto da Lei Maior o
anigo 29-A, que estabelece limites
para o total das despesas do Poder
Legislativo municipal. O terceiro
estabelece a vigência da norma a
partir de 1º de janeiro de 200l.

Ao determinar que o subsídio dos
vereadores será fixado pelas respec-
tivas Câmaras Municipais, a Emenda
nQ 25 modifica substancialmente o
Inciso VI e abre uma exceção ao
princípio formulado pelo inciso X do
anigo 37. Na verdade, ela devolve
ao Legislativo municipal a prerroga-
tiva de estabelecer o subsídio de seus
membros por resolução. As alíneas
acrescentadas ao inciso VI supraci-
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pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cu-
mulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais ou de qual-
quer outra natureza, não pode-
rão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Su-
premo Tribunal Federal;".
Foi, portanto, instituído um teto

alarial único que, agora, deve ser
adotado também como limite dos
ubsídios dos vereadores. Aos dois
limites introduzidos pela Emenda
à Constituição nº 1, de 1992, soma-
e agora aquele estabelecido pelo
teto.

Nos termos do inciso XV do arti-
go 48 da Constituição Federal, a fi-
xação do subsídio dos ministros do
upremo Tribunal Federal e, em con-
seqüência, do teto preconizado pela
Emenda nº 19 será feita por lei de
iniciativa conjunta dos presidentes da
República, da Câmara dos Deputa-
dos, do Senado Federal e do Supre-
mo Tribunal Federal. Ocorre que tal
lei ainda não entrou em vigor, pai-
rando, portanto, dúvidas a respeito
da aplicabilidade do teto salarial.
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trocado por "subsídio". N
ensinamento de José Afonso da SI
va, o subsídio, segundo o espíritr
da emenda, tem a natureza de re
muneração e é mesmo considera
pelo novo texto constitucional co
um~ espécie remuneratória. SILV~
Jose Afonso da. Curso de Direi
Constitucional Positivo, 17ª Ed.
Malheiros Editores, São Paulo, 20(Xj

b) O subsídio dos vereadores pas
sa a ser fixado por lei de iniciath'
da Câmara Municipal. Não se pod
mais fixá-lo por resolução. A prin .
pai conseqüência é que a lei é su
metida à sanção do chefe do Execu-
tivo, que poderá vetá-Ia. No caso de
~e.to, resta ao Legislativo o ônus po
htlCO de mantê-lo ou rejeitá-lo. A
necessidade de lei específica é re.
forçada pelo inciso X do artigo 37:

'~rt. 37 - .
X - a remuneração dos servido-
res públicos e o subsídio de qu
trata 0$ 4Q do art. 39 somente po-
derão serfixados ou alterados por
lei especifica, observada a inicia.
tiva privativa em cada caso as.
segurada revisão geral ar:ual.
sempre na mesma data e sem dis-
tinção de índices".
c) Mudaram os parâmetros do

teto salarial. O limite máximo par:!
a remuneração dos servidores pú-
blicos municipais, segundo o inciso
XI do artigo 37 do texto de 1988,
eram os valores percebidos como
remuneração, em espécie, pelo pre-
feito. Note-se que o citado disposi-
tivo fala em servidores públicos.
deixando de fora os agentes políti.
coso Já o inciso X do artigo 37 do
texto emendado tem o seguinte teor:
'X- A remuneração e o subsídiO
dos ocupantes de cargos,funções
e empregos públicos da adminis-
tração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da UniãO,
dos Estados, do Distrito Federal e
dosMunicípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventoS,

Não há uma
fórmula fácil que
nos leve, de

modo automático ,
a fixar

corretamente os
subsídios dos
vereadores e a

situação se torna
mais complexa

devido à ausência
de jurisprudência

sólida e
esclarecedora

O inciso X do artigo 37 manda
que a remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata o
parágrafo 4º, que acabamos de ci-

tar, sejam fixados por lei específi-
ca, observada a iniciativa privati-
va em cada caso. Assegura ainda
uma revisão geral anual, sempre
na mesma data e sem distinção de
índices.

Dê-se ênfase à distinção entre a
f~ação e a revisão geral anual, que
nao poderá ter, para os agentes po-
líticos, índice diferente daquele apli-
cado para os demais servidores.

O inciso XI estabeleceu novos
parâmetros para o teto salarial iden-
tificado como o subsídio mensal em
espécie, dos ministros do Supr~mo
Tribunal Federal.

Entre as novidades instituídas
pela Emenda à Constituição nº 19,
merecem destaque as seguintes:

a) O termo "remuneração" foi
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das rendas próprias do município
(tributos e preços) e dos demais re-
cursos financeiros que, provindos de
qualquer fonte (transferências pú-
blicas ou privadas, como participa-
ção em receita de outra entidade)
destinem-se a incrementar se~
patrimônio e à aplicação na realiza-
ção de seus fins." SILVA,José Afon-
so da. Manual do Vereador, 3ª Ed.,
Malheiros Editores, São Paulo, 1997.

Conforme o jurista mineiro, o li-
mite de 5% refere-se à receita es-
timada dentro dos critérios estabe-
lecidos na Lei nº 4.320, de 1964.
Caso a remuneração fixada ultra-
passe o limite num dado exercí-
cio, terá que ser ajustada no subse-
qüente, para manter-se a exigên-
cia constitucional.
tW~~.$f:n::i>mt;!F#f.:t%f:iW..f&":%r&tw.wt.{t.&mllim:.'t@i;:::/*'HE#t8;':::,&:t:;

A Emenda à Constituição nº 19
A Emenda à Constituição nº 19,

de 4 de junho de 1998, modificou
o inciso VI do artigo 29 da Consti-
tuição da República, que passou a
vigorar com a seguinte redação:

"VJ- subsídio dos Vereadores fi-
xado por lei de iniciativa da Câ-
mara Municipal, na razão de,
no máximo, 75% (setenta e cin-
co por cento) daquele estabele-
cido, em espécie, para os Depu-
tados Estaduais, observado o que
dispõem os arts. 39, $4Q, 57, $ 7Q,

150, 11, 153, 111, e 153 ,j 2Q
, 1,.".

As citações dos artigos 150 e 153
referem-se à incidência de imposto
sobre a renda.

O parágrafo 4º do artigo 39 de-
termina:

"$ 4Q
- O membro de Poder, o

detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretá-
riosEstaduais eMunicipais serão
remunerados exclusivamente
por subsídio fixado em parcela
única, vedado o acréscimo de
qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de repre-
sentação ou outra espécie
remuneratória, obedecido, em
qualquer caso, o disposto no art.
37, X e XI".
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É necessário observar que, pos-
suindo base de cálculo diferente, os
dois critérios não se excluem. Isso
significa dizer que a fixação dos
subsídios deve observar a ambos.

C) Finalmente, temos o manda-
mento do artigo 21! da Emenda à
Constituição nQ 25, que limita o to-
tal da despesa do Poder Legislativo
municipal.

Não há uma fórmula fácil que
nos leve, de modo automático, a fi-
xar corretamente os su bsídios dos
vereadores. A situação se torna ain-
da mais complexa devido à ausên-
cia de uma jurisprudência sólida e
esclarecedora. Essa ausência é, cer-
tamente, devida ao fato de a maio-
ria das regras que rege a matéria
ser recente, o que dificulta a tarefa
dos legisladores municipais.
Acreditamos que nessa árdua mis-

são deva prevalecer, em primeiro lu-
gar, o bom senso e o compromisso com
a causa pública. Ao determinarem os
subsídios dos agentes políticos, os edis
devem estar atentos à situação fman-
ceira do município e à realidade con-
creta de sua população. A lei estabele-
ce limites máximos, que não podem
ser excedidos. Entretar1to, a boa razão
pode indicar que esses limites são ain-
da muito altos e que os subsídios de-
vem ficar bem aquém deles.

Em segundo lugar, não se pode des-
conhecer que a "responsabilidade na
gestão fiscal" e o equilibrio das contas
públicas estão hoje entre as principais
metas do governo fedeml. Isso se de-
duz claramente do parágmfo 1Q do arti-
go 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dados esses pressupostos, suge-
rimos que a Câmara Municipal, ao
fixar o subsídio de seus membros,
observe os seguintes passos:

1) verifique se o montante fixa-
do satisfaz às exigências capitula-
das acima, na letra "a";

2) veja se ele se acomoda nos
parâmetros da letm "b", sem inviabilizar
o funcionamento da Câmara;

3) examine-o à luz das exigên-
cias da letra "c". •

Conclusões
Ao fixar o subsídio para a próxi-

ma legislatura, os edis deverão estar
atentos a três tipos de parâmetros:

a) aqueles que incidem direta-
mente sobre a fixação dos subsídi-
os, limitando-os;

b) os que incidem sobre a des-
pesa total de pessoal da Câmara
Municipal;

c) os que incidem sobre a des-
pesa total da Câmara Municipal, in-
cluídos gastos outros que não os de
pessoal, como, por exemplo, os re-
ferentes ao custeio.

A) Quanto aos primeiros, enten-
demos que prevalecem as normas ins-
critas na Emenda à Constituição nº 1,
de 1992. Devem ser então observa-
dos os limites de 75% do subsídio
estabelecido, em espécie, para os de-
putados estaduais e de 5% da receita
do município. Seria prudente também
levar em consideração o teto consti-
tucional, estabelecido pelo inciso XI
do artigo 37 da Constituição da Re-
pública, na forma que lhe deu a
Emenda à Constituição nQ 19. Isso
porque, embora o Supremo Tribunal
Federal entenda que o dispositivo
contém norma de eficácia contida, ele
ganhará plena efetividade tão logo
seja promulgada a lei que o
complementa.

Embora o artigo 1º da Emenda à
Constituição nl! 25 ainda não esteja em
vigor, seria conveniente atentar para
os parâmetros que ele estabelece.

B) As determinações que
incidem sobre a despesa total de
pessoal da Câmara Municipal são
estabelecidas em dois diplomas:

1) na Emenda à Constituição nº
25, de 2000: gastos com pessoal li-
mitados a 70% (setenta por cento)
da receita do Legislativo;

2) na Lei de Responsabilidade Fis-
cal: gastos com pessoal limitados a
6% (seis por cento) da receita cor-
rente líquida.

corrente das sanções que atrairão
para o município.
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tasdo Município, quando hOUl;er,
b) 54% (cinqüenta e quatro por
cento) para o Executivo ".
Repete-se aqui uma situação se-

melhante àquela criada pelo artigo
29-A da Emenda à Constituição nº
25. A diferença é que a emenda
determina também os limites do to-
tal da despesa do Poder Legislativo
municipal, incluindo pessoal e ou-
trOSgastos, enquanto a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal limita apenas
a despesa total com pessoal. Esta,
com pessoal, nos termos do artigo
18 da Lei Complementar nº 101,
compreende o somatório dos gas-
toS com servidores ativos, inativos
e pensionistas, os relativos a man-
datos eletivos (vereadores, no caso),
cargos, funções e empregos, com
qualquer espécie remuneratória, a
aber, vencimentos e vantagens, fi-
xas e variáveis, subsídios, proventos
da aposentadoria, pensões, inclusi-
ve adicionais, gratificações, horas
extras e vantagens pessoais de qual-
quer natureza, bem como encargos
ociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdên-
cia. A mão-de-obra terceirizada será
também incluída na despesa total
com pessoal, sob a rubrica "Outras
Despesas de Pessoal".
Como se vê, o subsídio do vere-

ador disputará espaço com outros
gastos de pessoal da Câmara Muni-
cipal, dentro dos limites de 6% de-
terminados para o Poder Legislativo.
A não-observância desses limi-

tes acarreta conseqüências não só
para os gestores ou para o Poder
responsável por ela, mas para o
município como um todo, segundo
o preconizado pelo parágrafo úni-
co do artigo 70 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Executivo e
Legislativo tornam-se, mais que nun-
ca, co-responsáveis pelo equilíbrio
das contas municipais. Caso a Câ-
mara Municipal exceda os
parâmetros traçados pela lei, além
de seus membros se exporem às
Conseqüências penais cabíveis, fi-
carão sujeitos ao ônus político de-
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;v-~re~ei-;';;-~~r;;-;;~"-ii~uida:
somatório das receitas tn'butárias
de contribuições, patrimoniais, in:
dustriais, ag1TJpecuárias,de serviços,
transferências correntes e outras IT!-

ceitas também correntes, deduzidos:

................................................... _ .
lI! - na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o
Legislatiw,incluído o Tribunal deCon-

de pessoal da Câmara Municipal, te
conseqüências importantes que ,Illnao
podem ser desconhecidas no m
mento de fixação dos subsídios. ().
. .O artigo 19 da Lei de Responsa.
bllidade Fiscal estabelece:

"Arl. 19- Para osfins do dispas.
to no caput do art. 169 da Cons.
tituição, a despesa total com peso
so_al,em cada período de apura.
çao e em cada ente da Federa.
ção, não poderá exceder os
percentuais da receita correllte
líquida, a seguir discriminados:

lI! - Municípios: 60% (sessenta
por cento) ".
A receita corrente líquida é deflni.

da pelo inciso N do artigo 2Q da lei:
"An. 2º- Para os efeitos desta Lei
Complementar, entende-se como:

~)-~~-ü;;ia~,-"~~~-'E~~~d~~-~nos
Municípios, a contribuição dos ser-
vidores para o custeio do seu siste-
ma de previdência e assistência sa-
cial e as receitas p1TJvenientes da
compensação financeira citada no
j 92 do al1. 201 da Constituição".
A compensação do parágrafo Cf

do ,artigo 201 refere-se à contagem
reciproca do tempo de contribuição
para efeito de aposentadoria.
.. O artig? 20 da Lei de Responsa-
bIlIdade Fiscal institui a sistemática
de repartição dos limites globais da
despesa total com pessoal entre 0-

P~d~res e órgãos da administração
publIca. No que interessa aos muni-
cípios, tem-se a seguinte repartiçãO:

'~rt. 20 - A repanição dos limi-
tes globais do an. 19 não poderá
exceder os seguintes percentuaiS:

A lei estabelece
limites máximos ,
que não podem
ser excedidos,
mas a boa razão
pode indicar
que esses
limites são
ainda muito
altos e que os
subsídios
devem ficar
bem aquém
deles

I - efetuar repasse que supere os

limites definidos neste artigo; ".

A Lei Compleme~tar~Q1 01 ""'.
A Lei de Responsabilidade Fis-

cal - Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000 - tem suscitado
vivas polêmicas. Consta, até mesmo
que vários de seus dispositivos já. f~
ram objeto de ações diretas de
inconstitucionalidade ajuizadas no Su-
premo Tribunal Federal. Acontece
que, se ou enquanto não tiver sua
aplicação suspensa pelo Judiciário ela
é norma plenamente vigente. '
A Lei de Responsabilidade Fiscal

não contém dispositivo que se refira
diretamente ao subsídio do verea-
dor. Entretanto, ao limitar a despesa
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O art!go 29~A,. ~a for~a da tuição Federal pela Emenda à Cons-
E~en.da. a ConstltUlçao nl! 2), im- tituição nl! 25:
poe lImItes ao total da despesa do " fi"22 C .. .P d L . I . . .. .y - onstltUt cnme de respon-
o er egls atIvo mUnIcIpal mcluí- sab 'I'd d d P ,f', . . .

d b
'do ' t t a e o rf!.JettolVluntctnal-

os os SU SI lOS dos vereadores e r .

excl;.JÍdos os gastos com inativos.
E importante notar que a base

para o cálculo desses limites é o
somatório da receita tributária e das
transferências previstas no parágra-
f~ 51!do~ artigo 153 e nos artigos
1)8 e 1)9 efetivamente realizado
no exercício anterior. A grande no-
vidade é que se trata agora de um
montante efetivamente realizado e
não de uma receita presumida ou
prevista no orçamento.

O total das despesas do
Legislativo de um município de até
100 mil habitantes, por exemplo,
não poderá ultrapassar, em 2001
8% (oito por cento) do somatóri~
da receita tributária e das transfe-
rências constitucionais efetivamen-
te realizado em 2000.
Além disso, o parágrafo 1Q do

artigo 29-A estabelece que a Câma-
ra Municipal não gastará mais de
70% (setenta por cento) de sua re-
ceita com folha de pagamento in-
cluído o gasto com o subsídi~ de
seus vereadores.

Como o subsídio dos vereado-
res é um dos componentes da des-
pesa total da Câmara Municipal
ele terá de se acomodar dentro do~
limites impostos pelo artigo 29-A
da Emenda à Constituição nQ 25 e
daquele estabelecido pelo pará-
grafo 1º do mesmo artigo, dispu-
ta~do espaço com outros compro-
mISSOS, como os gastos com fun-
cionários e com o custeio do ór-
gão. Alguns desses compromissos,
a exemplo dos referentes a remu-
neração de pessoal efetivo não
são passíveis de redução e~ cur-
to prazo. Tudo isso tem que ser
le~ado em consideração pelos
edls, que terão a difícil tarefa de
f~~ar os subsídios dos agentes po-
litIC?S para a próxima legislatura.

E digno de nota o parágrafo 2Q
do artigo 29-A inserido na Consti-
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