
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

RESOLUÇÃO RC N" O g 2, / O

"Secretários Municipais - Alteração na
fixação dos subsídios — Possibilidade dentro
da mesma legislatura."

Nos autos, de n° 779/2001, o Sr. Vicente José de Toledo,
Prefeito Municipal de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, consulta a este Tribunal
acerca da possibilidade legal da Câmara Municipal, através de Projeto de Lei
de sua iniciativa, alterar os subsídios dos Secretários Municipais de Educação e
de Assistência Social, uma vez que a lei 239/2000, de 29.08.2000, que fixou os
subsídios para a legislatura 2001/2004, reduziu os vencimentos destes cargos,
fixando-os em valores menores do que os dos cargos de Tesoureiro e Oficial de
Gabinete, hierarquicamente inferiores.

Encaminhados os autos à Superintendência Jurídica esta
através do Parecer JUR n u 290/2001, após citar o art. 68 da Constituição
Estadual e arts. 29; 37, X e XI, e 39, §4° da Constituição Federal, entendeu
pela possibilidade da alteração, através de Lei de iniciativa da Câmara
Municipal.

Sobre a questão dispõe o art. 68 "caput" da Constituição
Estadual:

"Art. 68 — As Câmaras Municipais fixarão, até trinta
dias antes da eleição municipal, a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito,
Presidente da Câmara e Vereadores, para vigorar na legislatura
subsequente."

A redação do	 art. 29, V da Constituição Federal,
anteriormente à Emenda Constitucional n" 019/98, previa:

"Art. 29 - 	

V — remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a
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subsequente, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 150, DI e 1
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1; (o grifo é nosso)

VI - a remuneração dos Vereadores corresponderá no
máximo, setenta e cinco por cento daquela estabelecida , em espécie, para
os Deputados Estaduais, ressalvado o que dispõe o art. 37, XI:"

As Emendas Constitucionais n°s. 019/98 e 025/2000
alteraram tal redação da seguinte forma:

	`Art. 29 - 	

	

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, §4", 150, II, 153, § 2", 1;

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas
respectivas Câmaras Municipais, em cada legislatura para a subsequente,
observado o que dispõe esta	 Constituição, observados os critérios
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:"

	

Ainda sobre a	 questão, dispõe o artigo 37, X	 da
Constituição Federal:

	"Art. 37 - 	

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsidio
de que trata o § 4" do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por
lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a
revisão geral anual , sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Analisada a consulta pela Quinta Auditoria esta, da mesma
forma da manifestação da Superintendência Jurídica, entendeu que a fixação
dos subsídios dos Secretários não está subordinada ao princípio 	 da
anterioridade, urna vez que este princípio foi restabelecido na Constituição
Federal apenas para os subsídios dos Vereadores (Art. 29, VI da CF.). A
previsão de fixação dos subsidias dos agentes políticos, em uma legislatura

	

para a subsequente, foi mantida 	 na Constituição do Estado de Goiás,
entretanto, esta também não inclui em seu corpo (art. 68 "caput") a fixação dos

.A-s5(,\
/



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

AL):_? 0/ 01 '
subsídios dos Secretários, citando textualmente aquelas que estão subordinadas
a tal principio.

Assim sendo,

RESOLVE,

o Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu
Colegiada acolhendo o Parecer JUR n° 290/2001 da Superintendência Jurídica
e o Parecer n° 011/2001 da Quinta Auditoria, manifestar ao Consulente seu
entendimento de que os subsídios dos Secretários Municipais não estão
sujeitos ao princípio da anterioridade previsto para os demais agentes
políticos, podendo ser alterados mediante lei de iniciativa da Câmara
Municipal, dentro da mesma legislatura, desde que observados os
dispositivos constitucionais que regulam a matéria.

À Secretaria para os fins.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 0 7 MAR liTi

Conselheiros participantes: 	
cidigieHe	 „„_sartodle-'

~Main

fui presente:
rc779

RUA 68. n" 727 centro - Fone: 2166162 FAX: 2250525 CEP: 74055-100 - Goiânia -- GO
66:6 tcrn.go4;ov.br

, Procurador Geral de Contas.
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PROCESSO	 : 00779/01.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA
PAR/V(1NA

ASSUNTO :CONSULTA

PARECER JUR N" 290/2001.

A vista dos autos, constatou esta Superintendência Jurídica
versar os presentes, sobre caso concreto e conlbnne o art.1 0, Parágrafo Único,
da Resolução Normativa ri° 007/98, as orientações deste Tribunal devem ser
prestadas em tese.

Contudo, 110 intuito de auxiliar o nobre consulente,
esclarecemos o seguinte:

A Constituição do Estado de Goiás, estabelece em seu
art.68, eaput, o seguinte:

"As Câmaras Municipais ficarão, até trinta dias antes da
eleição municipal, a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da
Cântara e Vereadores, para vigorar na legislatura subsequente. "

Sendo que a Constituição Federal ao legislar sobre a matéria,
assim estabelece:

"Art. 29 ...

V — subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal,
observado o que dispõe os arts. 37, AI, 39, § 4°, 150 II, 153, III, e 153, § 2°,
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Art. 37...

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsidio
de que trata o § 4° do art. 39 somente poderão ser focados ou alterados por
lei especifica, observada a iniciativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de indices;"

Sendo que o art. 39, § 4', assim dispõe :

"o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsidio fixado em parcela única, vedado
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remaneratória, obedecido, em qualquer
caso, o disposto no art. 37, X e XL"

Assim como podemos observar da análise dos dispositivos
constitucionais supratranscritos, não há a determinação para que seja
observado o Principio da Anterioridade para a fixação dos subsídios dos
Secretários Municipais.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao comentar a fixação e
alteração dos subsídios dos Agentes Políticos, assim estabelece:

'Pelo indsa X do adio 37, anexado pela Hmenda n' 14, " a
all/filieli4à0 dos Jetridoref púilimer e o why"dio de que Avia o Ç 4 0 do artigo 39 somei//e
poderão ser fixados rr alterados por lei e!pecifial, obsermula a ¡Ilidi/lila pri∎ ird em caria caro,
(10d:(VIM(1/1	 11(1 mesma tinia e sem dislapão de ledices"

inirodimida n pela	 C01156111(7.011(1/ 11 ° 14, no 1.11(7.S0

M tim a (3 \P93397 niza'auja ti mae. '3illad" de lei Itegflid parir d liX(10° iillentefil) da
trallineração e dos ,wbsidios, bem roam a pneri vão anual como dirrilo do servido/:
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A primeira adaptacio do sistema de n • mmennão para o de subsídio

depene/chi da "dai etpeaífiea " e eme se nient O illeeS0 X, Iflpel/ada a inicia/15w pni yming (717

Cada caso. 1)0 mesmo modo, a alterarão dos .utbsidios limilo011 somente podem ser feita por lei,

oh enodas as mesmas 11,'„, (IS (pauto d iniazaliru legislalád e observada também a IlOtintl do

artigo 169, ,SS'	 que	 ex•ige, pai -a a	 concessão de qualquer rattlagem ou ilantel1(0 de

nwatneradio, prévia dotação orçamenhind suficiente pau] atender às prokiles de despesa de

pessoal e aos ili77,5't:IMOS dela deannalleS.

Peio (afio :39, 	 I',	 Constimido, " a Ti:vidão dos padrões de
vencimento e dos demais componentes do sistema rennweratório observara: 1 - a nalurev, 0
"jau de triponsalvhdide e a amatkàddade dos tatypt rymponomes de cada rameira, 11 --

nymMilos para a illrestidiettà- 111— as petwliatidades dos filmas".

Os setridares- jtasçam a fit,:et . jus à irrisão ,getal anual, paru /orlas

mesma data e sem diaincão de índices( estas últinirrs e.)-1ge'll n laS a SUMI ObSenr adaS em .acta

esfera de <gorrino).	 izairdo anual prrsinne-se (pie tenha par objetivo atuakar

nyminenntões de modo a acompanhar a evolução do poder aquisifiro da moeda, se assim não
fosse, 11Ü0 Pal'ena 11100 pala Minai' ohlegalália a Ma concessão aval, no mesmo índice e na

mesma data para todos. 13.sça rtbição armai ,wistiliti direito dos sondar-rir-, o gire não impede

rerv. ções miras, fedas com o objetivo de reeshitlitiar oit conceder melhotias a CanreiPaS

delelnalladah par mar kis MOCS que nein a de atuakmão do poder aquisitivo dos relninlentos
e subi-afins.

Os PáliOS li-foi/11w que premem os subsídios fatem sempre imissão
ao artigo 39,	 o que significa que, pata lOdaS as (alegadas, será observada a norma do

artigo i7, illá-0 xt que os/doe/oco o feto soznitil nos ,,-,,,wdotes toam:

" VI a lelnalleflyin e o .ndisnlio dos ocupardes de hiaos, fiações
em/ergas públicos da administmeão direta, autárqunaç ~acionai, dos membros de qualquer
dos Poderes da (Mijo, dos 1: .stados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentor rs de
mandara ele/iro e dos demais agentes políticos e os proventos, petições ou outtu
lenta nelkaarnl pelTebinfas tannidaillwaellie au não, incluídas as l'antagenS pessoais ou de

qualquer mini vantagem, não podeião exceder O sidsúlio mensal, em espfrie, dos Ministros do

Supremo 1 5 ilmna l'edenti"

Assim sendo, entendemos que poderá ser elaborado um novo
Projeto de Lei, alterando os subsídios dos Secretários Municipais, desde que
sejam observados os dispositivos constitucionais que regulam a matéria.
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É o parecer
"Sub censura"

SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 21 de fevereiro de 2001.

2 /A/ 2	 t---7
////),(ctu./	 EL-tc)QA£4.-r

L Luciana Magalhães Borges
Assessora ilu Mie!

) p 	 t1(

Andrey les eDe acordo:	 	 C mPos Araújo
Superintend nte

/OAB-GO	 17.531
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PROCESSO N"	 :0779/2001

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA

ASSUNTO	 : Faz consulta.

TRIBIENAI, DE CONTAS DOS M UNICI PIOS

PARECER N" 011/2001

Nos autos, de n" 779/2001, o Sr Vicente José de Toledo, PreCeito
Municipal de SÃO .JOÃO DA PARAENA, consulta a este Tribunal acerca da
possibilidade legal da Camara Municipal, atraca de Projeto de Lei dc sua iniciativa, alterar
os subsidies dos Secretários Municipais de Educação e de Assistência Social, uma vez, que a
lei 239/2000, de 29 08 2000. que lixou os subsídios para a legislatura 2001/2004, reduziu osVelleill1CMOS ‘' destes earos, fixando-os em valores menores do que os dos cargos de
Tesoureiro c Oficial de Gabinete hierarquicamente inferiores.

Encaminhados os autos a Superintendência Jurídica esta através do
Parecer JLS. n° 290/2001, após citar o art. 68 da Constituição Estadual e arts. 29; 37, X e
XI, e 39, §4" da Constituição federal, entendeu pela possibilidade da alteração, através dc
Lei de iniciativa da Camara Municipal.

Sobre a questão dispõe o art. 68 "capur" da Constituição Estadual:

"Art. 68— As Câmaras Municipais fixarão, ate trinta dias antes
da eleição municipal, a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara
e Vereadores, para vigorar na legislatura subsequente,"

A redação do art. 29. V da Constituição Federal, anterio rmente àEmenda Constitucional n" 019;98. prev Ia:

V — remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
fixada pela Câmara Municipal em nula le o islatura, para a subsequente, observado o
que dispõem os mis. 37, XI, 150, 111 e 153, § 2".1; (o grifo é nosso)

VI — a remuneração dos Vereadores correspondera no máximo,
setenta e cinco por cento daquela estabelecida , em espécie, para os Deputados
Estaduais, ressalvado o que dispõe o art. 37, XE"

As Emendas Constitucionais n°s. 019/98 e 025/2000 alteraram tal
redação	 seguinte Forma:
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V —	 do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que
dispõem os aras. 37, XI, 39, §4", 150, II, 153, § 2", I;

VI — o subsídio dos Vereadores será lixado
Câmaras Municipais, em cada legislatura para a subsequente, (Amei
esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respecti
os seguintes limites máximos:"

Ainda sobre a questão, dispõe o artigo 37, X da Constituição Federal:

"Art. 37 - 	

X — a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4" do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual ,
sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Analisada a consulta pela Quinta Auditoria esta, da mesma forma da
manifestação da Superintendência Jurídica, entende que a fixação dos subsídios dos
Secretários não esta subordinada ao princípio da anterioridade, unia vez que este princípio
foi restabelecido na Constituição Federal apenas para os subsídios dos Vereadores (Art. 29,
VI da C F.). A previsão de fixação dos subsidies dos agentes politicos, em urna legislatura
para a subsequente, foi mantida na Constituição do Estado de Goiás, entretanto, esta
também não inclui em seu corpo (art. 	 "caput") a fixação dos subsídios dos Secretários,
citando textualmente aquelas que estão subordinadas a tal principio.

Assim sendo,

entende a Quinta Auditoria, poder o Egrégio TRIBUNAL DE
CONTAS DOS ME:NU:IMOS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de
SCU Colegiada, acolhendo o Parecer JUR n° 290/2001, manifestar ao Consulente seu
entendimento de que, os subsídios dos Secretários Municipais não estão sujeitos ao
princípio da anterioridade previsto para os demais agentes políticos, podendo ser
alterados mediante lei de iniciativa da Câmara Municipal, desde que observados os
dispositivos constitucionais que regulam a matéria.

QUINTA A UDFI ORIÁ/D T R IBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIAS",R n G. iânia,aos 05 de março de 2001.

MARCO A TONIO PRATA
Auditor

Pa779
RUA 61;. n" 727 — centro fone: 2166162 FAX 2250525 — (21;P: 74055-100 Goiânia—GO

pelas respectivas
vilo o que dispõe
va Lei Orgânica e
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