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Processo: TC 001163/2018 

Assunto: Consulta a respeito da fixação dos Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos 

Vereadores. 

Interessado: Fernando Brito Lustosa (Presidente da Câmara Municipal de Santa Filomena) 

Procedência: Câmara Municipal de Vereadores de Santa Filomena – PI. 

Procurador: José Araújo Pinheiro Júnior 

Relatora: Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins 

 

Consulta ao Tribunal de Contas do Estado do 

Piauí a respeito da fixação dos Subsídios do 

Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores. 

Admissibilidade e Resposta aos quesitos 

formulados.  

 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Santa 

Filomena – PI no exercício 2018, Sr. Fernando Brito Lustosa, sobre aspectos relativos à 

fixação e reajuste dos subsídios dos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Questionam-se os 

seguintes pontos: 

 

1. Qual a data limite de votação pela câmara municipal de legislação que 

regulamente à fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, Vereadores e 

secretários para vigorar na legislatura subsequente? 
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2. Caso a legislação que regulamente o aumento dos subsídios do Prefeito, vice-

prefeito, secretários e vereadores seja votado fora do prazo para a sua fixação, 

tem validade jurídica? 

3. Em caso de intempestividade de lei, os subsídios do prefeito, vice-prefeito, 

Secretários e vereadores, permanecerão os mesmos que estão em vigência no 

município? 

4. Em caso positivo, poderá haver redutibilidade de salário do Prefeito, vice-

prefeito, secretários e vereadores do município? 

Em sede de juízo de admissibilidade, à peça nº 03, foi constatada, em cognição 

sumária, a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 201 do RITCE/PI.  Diante disso, 

deu-se seguimento à Consulta, determinando o seu envio à Comissão de Regimento e 

Jurisprudência para devida apreciação, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno 

deste Tribunal.  

Após análise, a Comissão de Regimento e Jurisprudência desta Corte, peça nº 04, 

informou a existência de prejulgado e juntou decisões reiteradas sobre o tema com 

entendimentos que contemplam os quesitos formulados. Em seguida, foram os autos 

encaminhados à DFAM, e depois remetidos ao Ministério Público de Contas que, após 

análise, adotou na íntegra a manifestação do órgão técnico, opinando pela resposta à 

consulta de acordo com os fundamentos legais expostos no parecer técnico. 

Em síntese, é o Relatório. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

1) Qual a data limite de votação pela câmara municipal de legislação que regulamente à 

fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, Vereadores e secretários para vigorar na 

legislatura subsequente?  
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O Plenário desta Corte de Contas já tratou de matéria semelhante no Processo TC-E-

12607/05. Veja-se:  

PROCESSO: TC-E-13607/05  
INTERESSADO: Câmara Municipal de Beneditinos.  
ASSUNTO: Como se deve estabelecer e em qual período a fixação dos 
subisídios dos Agentes Políticos?  
CONCLUSÃO: A Lei Orgânica deve estabelecer os critérios, inclusive o 
período,  
para fixação dos subsídios dos Agentes Políticos do município, desde 
que estejam em consonância com a Constituição Federal e com a 
Constituição Estadual.  
PARECER AUXILIAR: Parecer da Consultoria Técnica Nº 38/05.  
Resolução TCE/PI Nº 411/06.  

A Constituição Federal em seu art. 29, V, dispõe que os subsídios do prefeito, do vice-

prefeito e dos secretários municipais serão 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, conforme 

redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998.  

A Constituição do Estado do Piauí, por sua vez, estabelece, em seu art. 31, §1º, in 

verbis:  

Art. 31. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais serão 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, da Constituição Federal e esta Constituição. (Redação dada pela 
EC Estadual nº 27, de 17.12.2008). 
§ 1º O período para a fixação do subsídio do Prefeito, do Vice-
Prefeito e do Vereador (encerrar-se-á) quinze dias antes das 
respectivas eleições municipais. (Redação dada pela EC Estadual nº 
27, de 17.12.2008.) Grifos Nossos.  

Já o art. 41, V, da Lei Orgânica do Município de Santa Filomena assim dispõe:  

Art. 41 - Compete privativamente à Câmara Municipal:  
V - fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e 
dos Secretários Municipais antes de findar a legislatura, nos termos da 
Constituição Federal;  
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Depreende-se, então, da leitura dos dispositivos acima citados, que o período para a 

fixação do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e do vereador encerra-se quinze dias antes 

das respectivas eleições municipais.  

2) Caso a legislação que regulamente o aumento dos subsídios do Prefeito, vice-prefeito, 

secretários e vereadores seja votado fora do prazo para a sua fixação, tem validade jurídica?  

Caso a norma que fixe o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e do vereador seja 

editada fora do prazo previsto no art. 31, §1º, da Constituição do Estado do Piauí, esta 

possuirá vício de constitucionalidade, pois violará o princípio constitucional da anterioridade. 

Portanto, não poderá ser aplicada.  

Nesse sentido, transcreve-se abaixo o posicionamento dos Tribunais de Justiça do 

Paraná e Minas Gerais. Veja-se:  

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUBSÍDIOS DE PREFEITO 
MUNICIPAL E VEREADORES - VULNERAÇÃO À LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL - ILEGALIDADE MANIFESTA EM FACE DA FIXAÇÃO DE 
SUBSÍDIOS EM PERÍODO VEDADO PELA LEI - LEI MUNICIPAL (LEI 
ORGÂNICA) QUE NÃO COLIDE COM A CARTA MAGNA - RECURSO 
PROVIDO. Na hipótese sob exame houve inegável e 
inquestionavelmente vulneração da Lei Orgânica Municipal do 
requerido Município de Porecatu, diploma esse que não conflita com a 
Lei Suprema (Constituição Federal). (TJ-PR - AC: 1323535 PR Apelação 
Cível - 0132353-5, Relator: Antônio Gomes da Silva, Data de 
Julgamento: 17/06/2003, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
04/08/2003 DJ: 6425). Grifos Nossos.  
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFERIMENTO DE 
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA SEM NOTIFICAÇÃO E OITIVA PRÉVIA DO 
PODER PÚBLICO - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO DE AGENTES 
POLÍTICOS MUNICIPAIS - PRAZO DE 30 DIAS ANTES DO ESCRUTÍNIO - 
INDÍCIOS DE NÃO OBSERVÂNCIA - RECURSO IMPROVIDO. [...]. Nos 
termos do art. 29, V e VI, da CR/88, do art. 45 da Lei Orgânica do 
Município de Lima Duarte e do art. 19 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Lima Duarte, os subsídios dos vereadores, 
prefeito, vice prefeito e secretários de município serão fixados por lei 
de iniciativa da Câmara Municipal, em cada legislatura no prazo 
máximo de trinta dias antes da data prevista para a realização das 
eleições municipais. Vislumbrando-se a existência de indícios de 
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infringência aos princípios da Administração Pública, especialmente a 
moralidade, a impessoalidade e a anterioridade, uma vez que, ao que 
tudo indica, a votação dos projetos de lei que deram origem às Leis 
1.693/2012 e 1.694/2012, cujo objeto era a fixação dos subsídios dos 
agentes políticos do Município de Lima Duarte, não respeitou o prazo 
máximo de trinta dias antes da realização do escrutínio, não há que 
se falar em reforma da decisão agravada. (TJ-MG - AI: 
10386130007712003 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de 
Julgamento: 19/11/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 03/12/2013). Grifos Nossos. 
 

3) Em caso de intempestividade de lei, os subsídios do prefeito, vice-prefeito, Secretários e 

vereadores, permanecerão os mesmos que estão em vigência no município?  

Caso a Câmara Municipal aprove a norma que estabeleça a fixação do subsídio do 

prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores fora do prazo legal, os subsídios 

para a legislatura seguinte permanecerão os mesmos que estão em vigência no município, 

em obediência ao princípio da anterioridade, insculpido no art. 29, VI, da Constituição 

Federal, no art. 31, §1º, da Constituição Estadual e no art. 41, V, da Lei Orgânica do 

Município de Santa Filomena.  

Assim, basta dispor que o subsídio adotado para a atual legislatura permanecerá o 

mesmo subsídio em vigência no município, pago em dezembro de 2016, para que não haja 

descumprimento ao princípio da anterioridade. Assim, fica assegurada a remuneração dos 

agentes políticos sem inovar quanto aos valores previstos no último ato normativo regulador 

da matéria, afastando a possibilidade de gestão em causa própria coibida pelo princípio da 

anterioridade.  

Nesse sentido, transcreve-se abaixo o posicionamento de Tribunal de Contas de 

Pernambuco:  

TCE/PE. DECISÃO T.C. Nº 1251/09 - Não tendo os subsídios sido fixados na legislatura 
anterior, conforme exigido pelo artigo 29, VI, da Carta Magna, deve-se aplicar a 
última norma válida (sem vícios de constitucionalidade ou legalidade) que trate sobre 
a matéria, nos termos do artigo 3º da Resolução TC nº 07/93.  
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4) Em caso positivo, poderá haver redutibilidade de salário do Prefeito, vice-prefeito, 

secretários e vereadores do município?  

Esta Corte de Contas já se posicionou sobre a matéria nos autos do Processo TC-E nº 

8.817/12. Veja-se:  

ACÓRDÃO Nº 430/2013. Processo TC-E n° 8.817/12. Decisão n° 145/13. 
Assunto: Consulta - Câmara Municipal de Marcolândia. Interessado: 
Antônio Carlos Henrique do Nascimento. Procurador: Plínio Valente 
Ramos Neto. Relator: Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros. 
Consulta. Câmara Municipal de Marcolândia. Possibilidade de aumento 
do subsidio de vereador em face de lei municipal. Tratamento a ser 
dado em relação a encargos previdenciários patronais e à escrituração 
contábil. Conhecimento da consulta. Resposta ao consulente nos 
termos do parecer da DFAM. Decisão unânime. Vistos, relatados e 
discutidos os presentes autos, considerando a informação da Diretoria 
de Fiscalização da Administração Municipal - DFAM (fls. 10/16), o 
parecer do Ministério Público de Contas (fis. 49/50), e o mais que dos 
autos consta, decidiu o Plenário, unânime, conhecer da presente 
consulta, para respondê-la nos seguintes termos: a) É juridicamente 

possível que durante a legislatura haja redução dos subsídios dos 

vereadores para adequar aos limites constitucionais fixados, a 

exemplo do prejulgado contido no Processo TC-E 1961/06. De outro 

lado, é possível que, uma vez restabelecidas as condições para 

pagamento dos valores anteriormente fixados na Lei Municipal, a 

Câmara, por ato interno, restabeleça os valores dos subsídios dos 

vereadores. [...] Grifos Nossos. 

Dessa forma, caso a Lei Municipal tenha fixado os subsídios dos vereadores de 

acordo com os limites constitucionalmente estabelecidos e, posteriormente, em decorrência 

de fato superveniente, como, por exemplo, redução do repasse feito pelo Executivo, os 

limites venham a ser descumpridos, a Câmara Municipal pode reduzir o subsídio dos 

vereadores para se readequar aos limites constitucionais.  

Do mesmo modo, o art. 29, V, da CF, impõe limites para a fixação, pela Câmara 

Municipal, dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Veja-se:  

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; Grifos 
Nossos.  
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Dessa forma, caso esses limites não estejam sendo observados, a Câmara Municipal 

poderá reduzir tais subsídios, para readequação aos limites constitucionais.  

Vale ressaltar que, caso não haja descumprimento de limites constitucionais, os 

subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores não poderão sofrer redução na 

mesma legislatura.  

Isso, porque, em que pese o princípio constitucional da irredutibilidade de subsídios e 

vencimentos (art. 37, XV, CF) não se aplicar a agentes políticos, tal redução não poderá 

ocorrer na mesma legislatura.  

Assim, tratando-se de agentes políticos investidos em mandatos eletivos, a melhor 

exegese é no sentido de que a irredutibilidade dos subsídios incide exclusivamente dentro 

da mesma legislatura, ou seja, enquanto perdurar o mandato eletivo.  

Corroboram esse entendimento a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, a 

exemplo do TJ-PR e do TJ-MA. Veja-se:  

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, 
em julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do 
Relator. EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 
1º DA LEI MUNICIPAL Nº 602/2012, DE AGUDOS DO SUL. FIXAÇÃO DE 
SUBSÍDIO DO PREFEITO PARA A LEGISLATURA 2013/2016. ALEGADA 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS (ART. 
34, II, DA CE). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO AOS AGENTES 
POLÍTICOS. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO 
MANDATO ELETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (TJPR - Órgão 
Especial - AI - 1230403-5 - Curitiba - Rel.: Guilherme Freire de Barros 
Teixeira - Unânime - - J. 21.09.2015) (TJ-PR - ADI: 12304035 PR 
1230403-5 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, 
Data de Julgamento: 21/09/2015, Órgão Especial, Data de Publicação: 
DJ: 1669 15/10/2015). Grifos Nossos. 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA. MANDADO DE 
SEGURANÇA. DECRETO LEGISLATIVO DE REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE 
PREFEITO E VICE-PREFEITO DURANTE A LEGISLATURA. 
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO. I - A 
remuneração do Vice-Prefeito fixada por decreto legislativo, dentro 
dos parâmetros fixados Constituição Federal, deve permanecer 
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inalterável durante a mesma legislatura; (TJ-MA - REMESSA: 
297802009 MA, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de 
Julgamento: 22/01/2010, BARRA DO CORDA). Grifos Nossos. 
 

3 – VOTO: 

 

Pelas razões expostas, respondo a esta Consulta, em suma, nos seguintes termos: 

1) O período para a fixação do Prefeito, do Vice-Prefeito e do Vereador encerra-se 

quinze dias antes das respectivas eleições municipais, conforme determina o 

art. 31, § 1º da Constituição do Estado do Piauí. 

2) Caso a norma que fixe o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e do vereador 

seja editada fora do prazo previsto no art. 31, § 1º, da Constituição do Estado do 

Piauí, esta possuirá vício de constitucionalidade, pois violará o princípio 

constitucional da anterioridade. Portanto, não poderá ser aplicada. 

3) Caso a Câmara Municipal aprove a norma que estabeleça a fixação do subsídio 

do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores fora do prazo 

legal, os subsídios para a legislatura seguinte permanecerão os mesmos que 

estão em vigência no município, em obediência ao princípio da anterioridade, 

insculpido no art. 29, VI, da Constituição Federal, no art. 31, §1º, da Constituição 

Estadual e no art. 41, V, da Lei Orgânica do Município de Santa Filomena. 

 

 

 

É como voto. 

 

 
(assinado digitalmente) 
Alisson Felipe de Araújo 
Conselheiro Substituto 

 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ALISSON FELIPE DE ARAUJO:02088518444 - 12/03/2018 10:41:58


