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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 021/2016   Autor: Poder Legislativo 

Matéria: PLE 002/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Alceu Paulo Muller 

Data: 13 de junho de 2016 

Ementa: Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul para 

o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. 

 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Legislativo Municipal e tem como objetivo adequar o 

subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul. 

 

II. A orientação jurídica nº 17. 634/2016, concluiu pela viabilidade técnica e jurídica do Projeto. 

 

VOTO DO RELATOR: 

III- Inicialmente, importa registrar que a Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19/98, passou a prever que os subsídios dos Vereadores, são fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, nos 
termos do art. 29, inciso VI, veja-se:  
 

Art. 29. [...]  
Inciso VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 
legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios 
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:; 

 
Com efeito, a Constituição Federal determina que a competência para a fixação do subsídio os agentes 

políticos municípios é da Câmara Municipal. A fixação deve ser por lei, em sentido formal, considerando a regra 
constitucional do subsídio constante no art. 39, parágrafo 4º, da Carta Federal. 
 

No que tange ao princípio da anterioridade a ser observado quando da fixação dos subsídios, é importante 
destacar as previsões contidas no art. 29, inciso VI da Constituição Federal. 
 

A Lei Orgânica do Município de Tiradentes do Sul em seu art. 47, inciso VIII, estabelece que compete 
privativamente a Câmara Municipal fixar os subsídios de seus membros. 
 

Como se depreende destes dispositivos constitucionais e legais, a Câmara de Vereadores deverá fixar os 
subsídios dos agentes políticos municipais através de projeto de lei de iniciativa privativa da mesa Diretora, em uma 
legislatura para a subsequente, em data anterior às eleições. 

 
No que diz respeito as atribuições do cargo de Vereador, destaca-se que a atuação parlamentar do Vereador 

decorre do exercício do poder concedido pelo cidadão para, por ele, discutir e decidir sobre questões que se 
relacionam com sua vida, com o seu cotidiano, com a eficiência e controle das ações de governo e com a produção 
de conforto social, no âmbito do Município. 

Na área legislativa, cabe ao Vereador estudar cada situação indicada como motivo, de fato, para a 
elaboração de uma lei, com a solução apresentada, a fim de verificar, primeiro, a viabilidade técnica do projeto; 
segundo, identificar se a solução prevista para o problema que se pretende resolver coincide com o interesse da 
sociedade.  

No espaço de competência do Vereador encontra-se também o dever de, pela sociedade, fiscalizar os atos 
e as ações da administração pública municipal, visando evitar não somente o desvio de recursos, a prática de 
corrupção, fraudes e outras condutas ilícitas, mas também assegurar que o plano de governo seja executado com 
eficiência e que os resultados da governabilidade local elevem os níveis de qualidade de vida e os indicadores que se 
relacionam com na afirmação da dignidade dos cidadãos. 

É da responsabilidade do Vereador, ainda, atuar no julgamento das contas de governo do Prefeito que, a 
cada ano são tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado e examinadas, mediante emissão de parecer prévio. Esse 
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 parecer prévio deve ser confirmado na Câmara, cabendo ao Vereador analisá-lo, votar e definir se o mesmo 
prevalecerá ou não. 

Outra área em que o Vereador é necessário para a comunidade é a de definição de políticas públicas a serem 
atendidas pelo governo municipal e, para tanto, o Vereador acompanha a elaboração do plano plurianual, das 
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, propõe emendas e sinaliza para o atendimento das demandas que 
devam ser atendidas com prioridade. É no Vereador que a comunidade e os cidadãos tem a recepção de suas 
demandas, que são encaminhadas por meio de indicações e de pedidos de providência. 

Em termos federativos, os contatos parlamentares do Vereador e do Partido que ele integra são 
fundamentais para qualificar o relacionamento do Município com o Estado, seja via Assembleia Legislativa e 
deputados, como pelas secretarias e departamentos do governo; e com a União, via Congresso Nacional, Ministérios 
e outros órgãos da estrutura da administração pública federal. Não são raras as situações em que o Poder Executivo, 
pela representação do Prefeito, possui contatos políticos restritos para a captação de recursos em determinados 
órgãos estaduais e federais, inclusive para obtenção de recursos por emendas parlamentares, situação que pode ser 
alcançada com a atuação do Vereador. 

Em paralelo às atribuições de legislar, fiscalizar os atos e as ações do governo local, julgar as contas de 
governo, atuar na definição de prioridades para a execução de políticas públicas e produzir relacionamentos 
parlamentares, partidários e institucionais que agreguem valor ao Município, cabe ao Vereador atuar na organização, 
funcionamento e estruturação do Poder Legislativo, para que produza decisões parlamentares com qualidade e 
efetividade social. 

Considerando, portanto, o quadro de atribuições parlamentares descritas, a complexidade do exercício da 
vereança e o grau de responsabilidade das decisões que estão sob a responsabilidade do Vereador é que se propõe 
a fixação do seu subsídio mensal. 

Da mesma forma, em razão da representação do Poder Legislativo Municipal e da sua responsabilidade 
como gestor da Câmara, o Vereador que exercer a Presidência terá seu subsídio mensal fixado. 
 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua conclusão favorável à 

tramitação do projeto de lei nº 002/2016, de autoria do Poder Legislativo. 

 

 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Leomar José Renz, Vice: Alceu Paulo Muller, 

Membro: Leila Cristina Pilger Hermes, examinando o projeto de Lei nº 002/2016 opinam pelo parecer favorável nos 

termos do Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 27 de junho de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 021/2016   Autor: Poder Legislativo 

Matéria: PLE 002/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Elissandro Moacir Bonfanti 

Data: 13 de junho de 2016 

Ementa: Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul para 

o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. 

 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 002/2016, de autoria do Poder Legislativo, foi analisado pela Comissão de Constituição 

e Justiça que, pelo parecer nº021/2016, concluiu ser favorável à tramitação da matéria, considerando que a mesma 

atende aos preceitos constitucionais de competência e de conteúdo. 

 

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. Em relação a fixação do subsídio dos Vereadores, se deve observar o teto remuneratório previsto no inciso 
XI do art. 37 e os demais limites impostos pelo próprio art. 295, ambos da Constituição Federal. 
 
IV. No que respeita aos limites máximos (teto), referidos pelo inciso VI do art. 29 da CF/88, o qual estabelece 
como parâmetro o subsídio dos Deputados Estaduais, importa registrar o seguinte: Conforme dados publicados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a população do Município de Tiradentes do Sul em 2010 (último 
senso) era de 6.461 habitantes.  

 
 Nestas condições, consoante os parâmetros estabelecidos pelo art. 29, inciso VI da CF/88, o Município de 
Tiradentes do Sul está dentre aqueles abrangidos pela disposição contida na alínea ‘a’ do indigitado dispositivo 
constitucional, que expressamente estabelece, in verbis: 

Art. 29 
VI - ....... 
a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais; 

 
Por necessário, esclarece-se que o subsídio dos Deputados Estaduais do Rio Grande do Sul, atualmente é 

de R$ 25.322,25. (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) mensais, nos termos do 
que estabeleceu a Lei Estadual nº 1.894/2003 e alterações; Resolução 3.104/2013. 
 

 
 
Nesse contexto, verifica-se que o valor proposto no PL 002/2016, inclusive no que se refere ao valor do 

subsídio do Presidente da Câmara Municipal, apresenta-se conforme com o regramento estampado no art. 29, inciso 
VI, alínea b, da CF/88. 
 
V. Ainda, conforme solicitado pela Comissão foi apresentado estimativa de impacto orçamentário de 

financeiro, atendendo assim o disposto no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

VI. Na condição de Relator, nesta Comissão, considerando os estudos realizados nas áreas orçamentária e 

financeira, encaminho meu voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei nº 002/2016, de autoria do Poder 

Legislativo. 

 

VII. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Elissandro Moacir Bonfanti, Vice: 
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 Marisa Ines Neumann, Membro: Alceu Diel, examinando o projeto de Lei nº 002/2016 opinam pelo parecer favorável 

nos termos do Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 27 de junho de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   


