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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 05/2018    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 036/2017    Conclusão: Desfavorável. 
Relator: Ver. Marino Hermes 
Data: 11 de dezembro de 2017 
Ementa: Dispõe sobre a Complementação do Prefeito e do Vice-Prefeito, Correspondente as 
Diferenças entre a Remuneração e os Benefícios, e dá outras providências. 
 
RELATÓRIO: 
I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem como 
objetivo, determinar que quando os agentes políticos – prefeito, vice prefeito e vereadores-
estiverem afastados do exercício da função para tratamento de saúde, o valor do respectivo 
benefício previdenciário será complementado pelo Poder Público respectivo, até o limite do 
subsídio fixado em lei. Ou seja, objetiva a proposição incluir no ordenamento jurídico municipal 
regra atinente a política remuneratória do Prefeito e do Vice- Prefeito e dos Vereadores. 

II. A orientação jurídica nº 32.924/2017, concluiu pela inviabilidade jurídica do Projeto de 
Lei, visto que este contempla matéria cuja iniciativa é privativa da Câmara Municipal e por 
contrariar o princípio da anterioridade. 
VOTO DO RELATOR: 
III. Inicialmente, destaca-se que os subsídios dos Prefeitos, Vice-Prefeito, Vereadores e 
Secretários Municipais são fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, nos termos do 
artigo 29, V e VI da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº19/98. 
IV. A Lei Orgânica do Município de Tiradentes do Sul, de forma simétrica ao disposto no 
CF/88, em seu art. 47, VIII, estabelece que compete privativamente a Câmara Municipal fixar os 
subsídios de seus membros, do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Secretários. 
V. Temos assim que, a matéria atinente ao regramento da política remuneratória do 
Prefeito e do Vice-Prefeito é da competência privativa da Câmara Municipal, razão pela qual o 
processo legislativo pertinente a esta matéria não poderá ser iniciado pelo Executivo. 
VI. Ainda, a matéria está submetida ao princípio da anterioridade, conforme o disposto no 
art. 11 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 
VII. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua 
conclusão pela inviabilidade jurídica do projeto de lei nº 036/2017, de autoria do Poder 
Executivo, visto que este contempla matéria cuja inciativa é privativa da Câmara Municipal e 
viola o princípio da anterioridade.  
 
VIII. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir Vivian, 
Vice: Marino Hermes, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o projeto de Lei nº 
036/2017 opinam pela inviabilidade jurídica nos termos do Relator. 

 
É o voto! 
Sala das Comissões, em 19 de março de 2018. 

Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 
Parecer: 05/2018    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 036/2017    Conclusão: Desfavorável 
Relator: Ver. Renato André Both 
Data: 11 de dezembro de 2017 
Ementa: Dispõe sobre a Complementação do Prefeito e do Vice-Prefeito, Correspondente as 
Diferenças entre a Remuneração e os Benefícios, e dá outras providências. 
 
RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 036/2017, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela Comissão 
de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº005/2018, concluiu pela inviabilidade jurídica do 
Projeto de Lei, considerando que este contempla matéria cuja inciativa é privativa da Câmara 
Municipal e viola o princípio da anterioridade. 
 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o projeto de 
lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta Comissão, para exame 
da sua compatibilidade. 
 
VOTO DO RELATOR: 

III. Nos termos expostos pela Comissão de Justiça e Redação, entende-se que o projeto de 
lei não atende o que dispõe na Constituição Federal e na lei municipal. 

 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Assim, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas orçamentária e 
financeira, encaminha seu voto pela inviabilidade jurídica do projeto de lei nº 036/2017, de 
autoria do Poder Executivo. 
 

IX. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Marisa Ines 
Neumann, Vice: Renato André Both, Membro: Valdir de Almeida Bueno, examinando o projeto 
de Lei nº 036/2017 opinam pela inviabilidade jurídica nos termos do Relator. 

 
 

É o voto! 
 
Sala das Comissões, em 19 de março de 2018. 

 
Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   


