
 
 

REDUÇÃO DE SUBSÍDIO E VENCIMENTO DE CC 
IMPOSSIBILIDADE - ALTERNATIVAS 

 
 
 
  A presente abordagem trata do questionamento sobre a possibilidade de redução 
do subsídio de Prefeitos, Vices, Vereadores e Secretários Municipais, bem como de cargos em 
comissão, visando a colaboração financeira dos agentes políticos locais no combate e 
enfrentamento da pandemia de coronavírus. Os mandatários requerem manifestação sobre o 
fato e qual o veículo legal para tanto, já que ocorreria uma alteração no montante percebido 
durante o exercício do mandato. 
 
  Inobstante ser uma atitude concreta e meritória dos agentes políticos, em buscar 
reduzir os subsídios em percentuais a serem definidos por cada comuna, a pretensão não pode 
seguir adiante, pelo menos nos termos propostos. Mesmo sendo por lei municipal e de 
iniciativa da Câmara de Vereadores, a ação seria inconstitucional.  
 
  A previsão de ajuste e fixação da remuneração dos agentes políticos ocorre ao 
final de uma legislatura para a subsequente, de acordo com expressa previsão constitucional, 
no art. 29, V e VI, que dizem: 
 

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, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;               

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: 

  Muito embora não tenha previsão específica quanto ao prazo de fixação ao 
Prefeito e Vice-Prefeito, nos termos do inciso V, a definição do subsídio dos agentes políticos 
sempre ocorre no ano em que se realizam as eleições.  No Rio Grande do Sul, o texto que 
estabelece a fixação do subsídio dos agentes políticos municipais, de duvidosa 
constitucionalidade, prevê ainda que a lei deve ser publicada em data anterior ao pleito local, 
de acordo com o art. 11 da CE/RS.  

 
Art. 11. A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada 
pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a subseqüente, em data 
anterior à realização das eleições para os respectivos cargos, observado o que 
dispõe a Constituição Federal. 



 
 
  Assim, da mesma forma que não pode haver aumento real nos subsídios acima 
referidos, não deve ocorrer decréscimo dos valores fixados pela legislatura anterior. A regra da 
anterioridade consiste na aplicação dos princípios da moralidade e da legalidade, conforme art. 
37, caput da CF/88, com o objetivo de evitar alterações no subsídio durante o próprio mandato. 
Mas se a regra vale para impedir a elevação, vale igualmente para vedar a alteração para 
menos. 
 
   A possibilidade de redução de valores remuneratórios encontra previsão somente 
no caso dos gastos com pessoal da folha superarem os limites fixados pela Lei Complementar 
101/00. Ou seja, a partir da aplicação do art. 23, §§ 1º e 2º: 

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, 
ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas 
previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois 
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, 
entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição. 

§ 1o No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser 
alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos 
valores a eles atribuídos.                  

§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com 
adequação dos vencimentos à nova carga horária.  

  Desta forma, uma coisa é a possibilidade de diminuir os gastos com folha de 
pagamento e, assim, dar cumprimento aos limites constitucionais referentes ao total da despesa 
do Legislativo Municipal e ao subsídio dos Vereadores (art. 29, VI e VII, art. 29-A, caput, e 
art. 29-A, §1º, da CR/88), bem como os limites impostos pela Lei Complementar 101/2000 
(art. 20, inc. III, a, combinada com o art. 18 e com o art. 2º, inc. IV), conforme previsto na 
norma. Outra situação é a possibilidade de fixação de subsídios dos agentes políticos 
municipais (seja para reduzir ou majorar) dentro da mesma legislatura, o que é vedado em 
razão do disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal. 
 
  A Lei Orgânica do Município determina caber aos vereadores "fixar a 
remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, em cada legislatura, para a 
subseqüente, geralmente em período anterior às eleições municipais. Já a Constituição Federal, 
no artigo 39, diz que os detentores de mandato eletivo 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. O montante fixado 
deve ser observado, sem possibilidade de modificação, exceto a reposição da perda 
inflacionária anual. 
 
 
 



 
 
  Assim, a regra da impossibilidade de alteração dos subsídios de agentes políticos 
se aplica igualmente aos secretários municipais e aos cargos em comissão, enquanto os seus 
titulares estiverem exercendo os respectivos cargos. Nada impede que os secretários tenham 
seu subsídio reduzido, aplicando tal medida a todas as pastas do Município. No entanto, 
somente de um mandato para o outro, sendo vedada a alteração no curso do quadriênio 
vinculado ao período da legislatura. 
 
  Quanto aos cargos em comissão, a dinâmica é maior para tais situações, pois 
determinado cargo pode ser alterado por lei municipal e ter seu vencimento reduzido. Contudo, 
este procedimento não pode ser executado com o referido cargo preenchido. Somente 
poderá haver a mudança se o mesmo estiver vago, pois do contrário haveria redução 
remuneratória não apenas do cargo, mas do seu ocupante, caracterizando infração ao princípio 
da irredutibilidade de vencimentos. Já a FG – função gratificada, por ser um acréscimo em 
relação a determinada atividade do servidor, pode ser reduzida por meio de lei. 
 
  No caso concreto em que gestores e cargos de confiança pretendem colaborar 
com a dramática situação em andamento, doando parte de sua remuneração para as ações de 
combate e enfrentamento da pandemia do coronavírus, a melhor forma é optar por um das duas 
ações possíveis: 
 
   I - Abrir uma conta específica com todos os agentes políticos que desejarem 
participar, voluntariamente, através da destinação, por meio de depósito mensal de parcela a 
ser definida pelos próprios doadores, visando sua utilização nas atividades da área da saúde, 
especialmente relacionadas com a pandemia, ou 
 
  II – Depositar à conta do Município o valor que for definido aos agentes políticos 
e comissionados, a título de contribuição voluntária dos doadores, que deverá entrar no caixa 
único e ser utilizado de acordo com a necessidade do Município, sem vinculação orçamentária 
possível, a menos que seja criado um programa, com dotação e conta específica.  
 
  Esta é a maneira mais ajustada para reduzir ou doar uma parcela da remuneração 
dos agentes políticos, evitando incidir em vedações legais, podendo gerar, no futuro, demandas 
judiciais e passivos de significativa monta para ser saldado por meio de precatórios. Também 
importante chamar a atenção dos agentes políticos sobre a não utilização da medida para fins 
promocionais, com eventual repercussão eleitoral no âmbito local. 
 
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, 6 de abril de 2020. 
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