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ORIENTAÇÃO TÉCNICA N. 01/2022 SAP 

Emite orientações sobre o pagamento dos 

subsídios dos vereadores caso sobrevenha 

alteração nos subsídios dos deputados 

estaduais que altere os valores a que se 

refere o limite estabelecido pelo art. 29, VI 

da Constituição Federal. 

Considerando que o Congresso Nacional recentemente alterou os subsídios dos 

deputados federais e as recentes notícias de que a Assembleia Legislativa do Estado de 

Goiás pretende fazer o mesmo com os subsídios dos deputados estaduais; 

Considerando a grande quantidade de jurisdicionados que nos últimos dias tem 

buscado orientações do TCMGO sobre os reflexos dessas alterações legislativas nos 

subsídios dos agentes políticos municipais e em especial dos vereadores; 

Considerando que o subsídio dos deputados estaduais por força do art. 29, VI, da 

Constituição Federal consubstancia paradigma de limite máximo para a fixação dos 

subsídios dos vereadores e que essa possível alteração refletirá na alteração dos limites 

hoje existentes; 

Considerando a competência deste Tribunal de Contas dos Municípios tendo por 

fundamento legal o caput do art. 73 c/c arts. 75 e 96, I, “a”, todos da Constituição Federal, 

o art. 3º da LOTCMGO e o art. 3º do RITCMGO; 

Considerando ainda o papel orientador deste Tribunal, expresso no inciso I, do 

art. 247 de seu Regimento Interno, e seu dever de auxiliar o gestor público municipal no 

cumprimento e respeito ao ordenamento jurídico vigente; 

Considerando a competência regimental da Secretaria de Atos de Pessoal a que 

se refere os art. 108, V e VIII; 

Nos termos do entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal do TCMGO orienta 

que: 

 

I. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE 

A Constituição Federal dispõe em seu artigo 29, inciso V, a respeito dos subsídios 

dos agentes políticos do poder executivo, nos seguintes termos: 

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 respectivo 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;  
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(...) 

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: (...) (grifou-se) 

Dispõe ainda o art. 37, X da CF: 

(...) 

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º 

do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. (grifou-se) 

Por fim, o art. 39, §4º da CF: 

(...) 

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de 

Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados 

exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o 

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer 

caso, o disposto no art. 37, X e XI.  

Na análise da norma constitucional, fica clara a competência da Câmara de 

Vereadores para fixar e alterar, os subsídios dos agentes políticos municipais, e mais 

especificamente dos vereadores, seja por resolução ou por lei municipal.   

Também resta cristalino o princípio da anterioridade, o qual consigna que o 

subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 

legislatura para a subsequente. 

Pela interpretação das normas constitucionais observa-se que a fixação ou 

alteração dos subsídios dos vereadores - para adequação dos respectivos valores a um 

possível aumento no limite constitucional vinculado aos subsídios dos deputados estaduais 

- não é automática e somente seria possível com a edição de resolução ou lei municipal 

nessa legislatura para a próxima, não sendo possível a implementação dessa alteração 

dentro da mesma legislatura. 

Esse é o pacífico entendimento do TCMGO, senão vejamos: 

RC n° 018/04 – Buritinópolis 

EMENTA: Com o aumento nos vencimentos dos Deputados Estaduais, 

os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito não podem ser reajustados por 

ser ilegal o reajuste na mesma legislatura. Da impossibilidade de se 

utilizar a parcela do Auxílio Moradia para cálculo dos subsídios do 

Prefeito e Vice- Prefeito. TCM, 30.06.04. 

AC-CON nº 014/11 – Câmara Municipal de Pires do Rio 

EMENTA: É vedado o reajuste automático dos subsídios dos agentes 

políticos (vereadores), tendo em vista o princípio da anterioridade e por 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

Página 3 de 8 
 

F:\Auditorias\2021\PES\26\Certificados\00691-21 - Itaberaí - Consulta - Certificado.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 

Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160  

Website: www.tcm.go.gov.br 

 

 

Fls. 

inexistência de simetria remuneratória entre estes e os Deputados 

Estaduais após a EC nº 25/2000. EC nº 25/00. DATA: 14.06.2011 

ACÓRDÃO Nº 07800/2017 - Tribunal Pleno 

FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS. LEGISLATURA 

2017-2020. LEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS, DÉCIMO 

TERCEIRO E ADICIONAL DE FÉRIAS. PRINCÍPIO DA 

ANTERIORIDADE NÃO APLICÁVEL A DIREITOS SOCIAIS. 

ILEGALIDADE DE REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 

DURANTE A LEGISLATURA. 1. Não foram detectadas irregularidades 

na aplicação das Leis 660/16 e 661/16, que fixam os subsídios para a 

legislatura 2017-2020; 2. O princípio da anterioridade do art. 29, inciso VI 

da CRFB/88 não deve ser aplicado para concessão do décimo terceiro e 

adicional de férias dos agentes políticos; 3. Irregularidade presente 

quanto ao possível reajuste dos subsídios dos Vereadores, para adequá-

los aos subsídios dos Deputados Estaduais, durante a legislatura, por 

ofensa ao princípio da anterioridade insculpido no art. 29, inciso VI da 

CRFB/88. (Processo n. 06029/17, Alto Horizonte, Relator Conselheiro-

Substituto  Maurício Oliveira Azevedo). 

 

II. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA DE SUBSÍDIOS DOS 

DEPUTADOS ESTADUAIS E DOS VEREADORES 

A respeito da vinculação automática de subsídios de um ente federativo com 

outro, o art. 37, XIII, também da Carta Republicana: 

(...) 

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 

público; (grifou-se) 

Nos casos em que a fixação dos subsídios pela norma municipal (lei ou resolução) 

tenha vinculado o valor dos subsídios dos vereadores a uma porcentagem ou, ainda, 

estabelecido majoração automática em relação ao subsídio dos deputados estaduais, tal 

norma estaria eivada de vício de constitucionalidade e para efeito dos controles dos 

pagamentos dele decorrentes poderá ser considerada inaplicável. 

Nesse sentido é o art. 4º, I, da Instrução Normativa n. 04/12 do TCMGO que 

estabelece: 

Art. 4° Na análise da regularidade dos atos de fixação dos subsídios 

deverá ser verificado pelo Tribunal: 

(..) 

II - se o ato fixatório vinculou o subsídio em percentual dos valores 

do subsídio do Deputado Estadual, no ato da anotação, este será 

convertido em moeda corrente, observados os limites de que trata o 

inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal, e a estimativa 

populacional oficial do Município (IBGE), considerando o valor 
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encontrado, para efeito de controle dessa despesa, por toda a 

legislatura; (grifou-se) 

Diante disso, ainda que a norma municipal tenha previsto uma possível vinculação 

ou majoração automática dos subsídios, serão considerados pelo TCMGO os valores 

nominais fixados até o limite calculado sobre os subsídios dos deputados estaduais da 

época, não sendo possível, segundo o entendimento do Tribunal de Contas, a aplicação 

imediata do aumento dos limites dos subsídios dos deputados estaduais. 

No mesmo diapasão é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Impugnação ao art. 1º da Lei 

7.456/2003 do Estado do Espírito Santo. 3. Vinculação automática 

de subsídios de agentes políticos de distintos entes federativos. 

Norma estadual que estabelece ao subsídio mensal pago a 

deputados estaduais valor correspondente a 75% do subsídio 

mensal de deputados federais, de modo que qualquer aumento no 

valor dos subsídios destes resulte, automaticamente, aumento 

daqueles. Impossibilidade. 4. Violação ao princípio da autonomia dos 

entes federados. Precedentes. 5. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3461, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2014, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 22-08-2014 PUBLIC 

25-08-2014) 

 

III. DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL PARA 

RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 

Primeiramente, impera observar que a revisão geral anual é direito assegurado 

constitucionalmente pelo artigo 37, inciso X, que assim estabelece: 

(...) 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata 

o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei 

específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 

distinção de índices;  (grifou-se) 

Assim, não se trata de mera vantagem concedida aos servidores públicos e 

agentes políticos, mas de direito constitucionalmente assegurado. Como a norma 

constitucional em referência ostenta eficácia limitada, necessita de outra norma inferior 

para dar-lhe concretude, de modo que a norma infraconstitucional não confere o direito, 

que tem guarida na própria Carta, mas apenas o regulamenta, delineia-lhes os contornos. 

Imperioso, também, é distinguir-se revisão geral anual do reajuste, de modo a 

deixar claras as suas peculiaridades. 

A revisão geral anual se difere do reajuste porquanto ela se destina apenas a 

recompor as perdas financeiras da moeda frente à inflação. Logo, diversamente do 

reajuste, não promove incremento remuneratório, vale dizer, não amplia o poder de compra 

do servidor ou agente político, apenas o compensa das perdas que sofreu em razão das 
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correntes oscilações da economia. A revisão geral anual constitui-se em aumento nominal 

do valor da remuneração ou subsídio, enquanto o reajuste apresenta-se  como aumento 

real, figuras diversas, portanto. 

Este TCMGO possui entendimento pela possibilidade de concessão de revisão 

geral anual a gentes políticos municipais, incluídos os vereadores, tendo sido editada a 

Resolução Normativa (RN) n. 005/07, que impõe os seguintes requisitos, dentre outros, em 

síntese: 

- respeito à data-base e unicidade de índices, conforme política inflacionária do 

município; 

- universalidade da concessão, ou seja, deve ser concedida para agentes políticos 

e servidores; 

- os pagamento aos vereadores somente pode ser realizado caso não extratapole 

os limites constitucionais a que se referem os art. 29, VI e 29-A. 

O §3º do art. 2º, da RN 005/07, consiga, ainda: 

§ 3º Na hipótese de a aplicação da revisão geral anual implicar em valor 

de subsídio do Vereador superior aos limites estabelecidos nas alíneas 

do inciso VI do art. 29 da Constituição Federal, a parcela excedente não 

poderá ser paga, salvo quando, em razão de ulterior aumento do 

subsídio do Deputado Estadual, o subsídio revisto do Edil não 

ultrapassar tais limites. (§ 3º acrescido pela IN nº 012/12, art. 1º) 

Do extrato dessa normativa observa-se que, no caso dos vereadores, eventual 

pagamento de subsídios revisados, mediante edição de lei municipal de revisão geral anual 

(recomposição inflacionária), deve observar o teto constitucional disposto no art. 29-A da 

CF, neste caso atualizado caso sobrevenha norma estadual que aumente os subsídios dos 

deputados estaduais. 

Importante trazer à baila o que dispõe alguns acórdãos do TCMGO sobre o tema: 

AC-CON nº 007/11 – Câmara Municipal de Senador Canedo 

EMENTA: Pode haver concessão de revisão geral anual aos agentes 

políticos durante a legislatura, sendo proporcional, no primeiro ano 

de mandato eletivo, em relação a data-base. É indevida indenização 

aos agentes públicos pela omissão do Executivo em enviar o projeto de 

lei prevendo a revisão geral anual dos vencimentos. O índice deve ser 

idêntico para todos os agentes públicos do município. CF/88, art. 37, X. 

DATA: 23.03.2011 NOTA: Ver também AC-CON nº 026/11; AC-CON 

039/11; AC-CON nº 006/21. INDEXAÇÃO: Revisão geral anual. Agente 

político. Indenização.  (grifou-se) 

 

O TCMGO também já firmou o entendimento da possibilidade de concessão de 

revisão geral anual retroativa, caso essa não tenha sido implementada em anos pretéritos: 

AC CON nº 0026/11 – Câmara Municipal de Goiânia 

http://www.tcm.go.gov.br/
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EMENTA: É possível a concessão retroativa da revisão geral anual 

dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos dos 

servidores públicos aos anos em que não houve a revisão, desde 

que haja viabilidade orçamentária e financeira, devendo ser aplicado, 

na mesma data, o mesmo índice para todos. No caso de agentes 

políticos devem ser observados os limites máximos do art. 29, VI, da 

Constituição Federal, referentes ao percentual do subsídio dos 

Deputados Estaduais. CF/88, art. 29, VI, art. 37, X. DATA: 18.08.2011 

NOTA: Ver também RN nº 007/04 e AC-CON nº 007/11 INDEXAÇÃO: 

Servidor público. Agente político. Revisão geral anual. (grifou-se) 

Uma importantíssima alteração normativa do TCMGO que merece destaque é a 

edição da Instrução Normativa (IN) n. 05/22, que altera a RN 05/2007, dispondo: 

RN 05/07 

Art. 2º Após a publicação da lei de que trata o caput do art. 1º desta RN, 

compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de elaborar lei 

específica, a cada ano, para efetivar a recomposição das perdas 

inflacionárias acumuladas no período, segundo a data-base pré-fixada 

e o percentual da variação do índice escolhido, o qual incidirá sobre o 

valor nominal da remuneração de todos os servidores públicos e sobre 

o subsídio dos agentes políticos de ambos os Poderes municipais. 

(grifou-se) 

(...) 

§ 5º A omissão do Chefe do Poder Executivo no desencadeamento do 

projeto de lei referido no caput deste artigo deve ser justificada, de modo 

fundamentado, sob pena de violação ao mandamento constitucional 

que assegura a revisão geral anual. 

Apesar das alterações trazidas pela Instrução Normativa n. 05/22 terem sido 

editadas em 03 de maio de 2022, somente entram em vigor em 1º de janeiro de 2023, em 

homenagem à segurança jurídica. 

Pelo cotejo da normativa, aderindo à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

a partir de 2023, as revisões gerais anuais serão de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, 

que proporá norma para a recomposição inflacionária para ambos os Poderes, tanto do 

Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo. 

Antes, o tradicional entendimento do TCMGO era que cada Poder poderia 

implementar sua revisão geral anual, posição essa que não mais se sustenta. 

Alerta-se aos gestores que a efetivação de pagamentos em desacordo com os 

atos normativos expedidos pelo TCMGO poderá configurar pagamento indevido, por vício 

de constitucionalidade e legalidade, podendo ensejar rejeição de contas, devolução ao 

erário e demais sanções cabíveis aos responsáveis e ao ordenador de despesas, via de 

regra, o presidente da Câmara. 

Ainda, importante frisar que é necessário que os eventuais atos que fixem, 

modifiquem ou que concedam revisão geral anual aos agentes políticos municipais devem 

ser encaminhados para ao TCMGO para fins de anotação e controle através do COLARE 

Pessoal, em dois layouts: 1. Legislação, e 2. subsídios de agentes políticos. 
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Outro alerta necessário é o de chamar à responsabilidade as assessorias 

jurídicas, procuradorias, assessorias contábeis, contadores públicos e controladores 

internos da importância da escorreita orientação aos gestores públicos, especialmente 

presidentes de Câmara e aos vereadores de modo a otimizar a aplicação dos recursos 

públicos municipais. 

A Secretaria de Atos de Pessoal esclarece que a presente Nota Técnica possui 

apenas caráter informativo, não se trata de parecer definitivo do TCMGO sobre o tema e 

não necessariamente representa a íntegra da opinião ou posicionamento de todos os 

conselheiros e procuradores do Tribunal. 

Faculta-se ao jurisdicionado a possibilidade de efetuar consulta formal a esta 

Corte de Contas, nos termos do art. 199 e seguintes do Regimento Interno, obedecidos os 

requisitos daquele diploma, para assim obter um posicionamento definitivo da Corte de 

Contas.  

 

IV. CONCLUSÃO 

A Secretaria de Atos de Pessoal, com fundamento nas normas, doutrina e 

jurisprudência atuais, conclui no sentido de que: 

I. A fixação ou alteração dos subsídios dos vereadores para adequação dos 

respectivos valores a um possível aumento no limite constitucional vinculado 

aos subsídios dos deputados estaduais não é automática e somente seria 

possível com a edição de resolução ou lei municipal nessa legislatura para a 

próxima, não sendo possível a implementação dessa alteração dentro da 

mesma legislatura; 

II. Ainda que a norma municipal tenha previsto uma possível vinculação ou 

majoração automática dos subsídios, o dispositivo seria inconstitucional e serão 

considerados pelo TCMGO, no registro e fiscalização dos pagamentos, os 

valores nominais fixados até o limite dos deputados estaduais da época, não 

sendo possível, a aplicação imediata do aumento dos limites calculados sobre 

os subsídios dos deputados estaduais; 

III. A Revisão Geral Anual não visa o aumento real dos subsídios e/ou remuneração 

de servidores, senão apenas recomposição da perda inflacionária. No caso dos 

agentes políticos do Legislativo municipal, eventual pagamento de subsídios 

revisados, mediante edição de lei municipal, deve observar o teto constitucional 

disposto no art. 29-A da CF, neste caso, atualizado, caso sobrevenha norma 

estadual que aumente os subsídios dos deputados estaduais. 

IV. A partir de 2023, com fundamento na jurisprudência do STF e com fulcro na 

Instrução Normativa n. 05/22 do TCMGO, cabe apenas ao Chefe do Poder 

Executivo propor a edição de lei de concessão da revisão geral anual para 

ambos os Poderes municipais (Executivo e Legislativo), respeitada a unicidade 

de índices, data-base, universalidade da concessão e demais normativos do 

TCMGO sobre o tema. 
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V. Alerta-se que, em qualquer caso, o pagamento dos subsídios dos agentes 

políticos municipais devem obedecer aos limites constitucionais e as normas de 

gestão fiscal, especialmente aqueles impostos pelo art. 29 e 29-A, da CF e arts. 

18 a 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

VI. Alerta-se os gestores que a efetivação de pagamentos em desacordo com o 

ordenamento jurídico e os atos normativos expedidos pelo TCMGO poderá 

configurar pagamento indevido, por vício de constitucionalidade e legalidade, 

podendo ensejar rejeição de contas, devolução ao erário e demais sanções 

cabíveis aos responsáveis e ao ordenador de despesas. 

VII. Alerta-se que os eventuais atos que fixem, modifiquem subsídios ou, ainda, que 

concedam revisão geral anual aos agentes políticos municipais devem ser 

encaminhados para ao TCMGO, para fins de anotação e controle por meio do 

COLARE Pessoal, em dois layouts específicos: 1. Legislação, e 2. Subsídios de 

agentes políticos; 

VIII. Alerta-se para a responsabilidade das assessorias jurídicas, procuradorias, 

assessorias contábeis, contadores públicos e controladores internos para a 

importância da escorreita orientação aos gestores públicos, especialmente 

presidentes de Câmara e aos vereadores, de modo a otimizar a aplicação dos 

recursos públicos municipais. 

 

Secretaria de Atos de Pessoal, 23 de dezembro de 2022. 

 
 

Vinicius Nascimento Santos 

Secretário de Atos de Pessoal  
Assinado eletronicamente 
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