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Parecer Coletivo 
Agentes Políticos 
Subsídios Prefeito, Vice e Vereadores. Mandato/Legislatura 2021/2024. 
Competência. Iniciativa. Lei Orgânica. Prazo. Fixação. Reajuste. LC 173/2020. 
Vedações. 

 
 
O presente parecer trata da fixação do subsídio aos agentes políticos 

municipais para o quadriênio 2021/2024, relativamente ao mandato do Prefeito e 
Vice-Prefeito e à Legislatura dos Vereadores. 
 
  Conforme expressamente previsto na Constituição Federal, em seu art. 
29, incisos V e VI, a norma legal deve ser aprovada no presente exercício, para vigorar 
a partir de janeiro de 2021. 

 
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica......e os seguintes 
preceitos: 

..... 

V – subsídio 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... 

 
 

  De igual forma, a determinação encontra-se também nos dispositivos da 
Constituição Estadual, em relação à vigência de norma municipal própria: 
 

Art. 8º O Município, dotado de autonomia política, administrativa e 
financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, 
observados os princípios estabelecidos na CF/88 e nesta 
Constituição. 

 
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 CF/88. 
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Por consequência natural, a Lei Orgânica Municipal faz idêntica 
previsão, adotando o mesmo conteúdo das Cartas Federal e Estadual. Quanto ao 
período para a aprovação da Lei Municipal, de iniciativa da Câmara, o art. 11 da 
Constituição Gaúcha estabelece a data anterior à realização do pleito. Muito embora 
seja previsão constitucional do Estado, a imposição difere do disposto na Constituição 
da República, que não limita prazo desde que efetivado dentro do último ano do 
mandato. 
 
  Assim, nada obsta que a norma local seja adotada em data posterior a 
realização das eleições, pois a simetria vertical da CF/88 deve impor o procedimento a 
ser adotado pelas demais unidades da Federação, o que não ocorreu no Rio Grande do 
Sul. 
 
  Da LC 173/2020 

 
Por seu turno, no que tange ao valor dos subsídios, a norma local deve 

observar a disposição da Lei Complementar 173/2020, que proíbe, expressamente, o 
aumento de despesa de pessoal de todos os poderes até o final de 2021, sob pena de 
nulidade absoluta e responsabilização do gestor por prejuízo ao Erário (LC 173/2020 
c/c LC 101/2000): 

 
A Lei Complementar 173/20, publicada em 28-05-2020, “Estabelece o 

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 
altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.” 

 
A LC em referência veda o aumento de despesa na administração, 

especialmente as obrigatórias de caráter continuado. O art. 7º da norma é de 
fundamental importância, pois afeta diretamente a estrutura administrativa e de gestão 
do Município, envolvendo o quadro de servidores, os prestadores de serviço e os 
benefícios, vantagens e valores agregados. O dispositivo acrescenta nulidades aos atos 
praticados pela Administração, previstas no art. 21 da LRF: 

  
a) É nulo todo ato que provoque elevação da despesa com pessoal que 

não atenda as vedações de criação ou expansão de ação 
governamental, bem como a geração de despesa permanente de 
caráter continuado, dos arts. 16 e 17 da LRF; 

 
b) É nulo ato que provoque aumento de despesas com inativos e com 

pessoal a partir de 1º de junho até 31 de dezembro de 2020; 
 

c) É nulo ato de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras , 
bem como nomeação de aprovados em concurso público, quando 
aumentar a despesa nos 180 dias antes do final do mandato do 
Prefeito ou houver parcelas do aumento para os próximos 
exercícios. 
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O art. 8º da LC 173/20 estabelece regras claras de contenção e restrição 

de gastos com pessoal, desde a publicação da norma até 31 de dezembro de 2021. 
Nas medidas excepcionais está prevista a seguinte vedação: 
 

a) Concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos, exceto quando derivado de 
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 
anterior à calamidade pública. 
 

  Esse dispositivo proíbe a concessão de reajuste, ou de fixação do 
montante reajustado, até dezembro de 2021. Conforme anteriormente consignado, a 
Lei Municipal que fixará os subsídios dos agentes políticos deverá obedecer o 
princípio da anterioridade quadrienal. Contudo, ao entrar em vigor em janeiro de 2021, 
o valor do subsídio não poderá ser superior ao do exercício de 2020. 
 
  No ano de 2021 (primeiro ano de mandato e da legislatura), por conta da 
vedação trazida pelo art. 8° da LC 173/2020, caso haja alteração/majoração dos 
subsídios, mesmo que dentro do limite legal, observados os critérios estabelecidos na 
Lei Orgânica do Município, não poderão ser concedidos até 31 de dezembro de 2021.  
 
  Portanto, a fixação dos subsídios deverá respeitar o princípio da 
anterioridade, mas, caso haja majoração do valor fixado, em vista das vedações 
trazidas pelo art. 8° da LC n° 173/2020, só terão seus efeitos produzidos a partir de 
01 de janeiro de 2022. Em resumo, a lei estabelece o valor do subsídio para o 
quadriênio 2021-2024 e, no mesmo texto, excepciona/exclui a aplicação do valor 
adicional para o exercício de 2021, retomando o montante fixado somente a partir de 
2022. 

 
É o parecer. 
 
  Porto Alegre, 25 de agosto de 2020. 
 
  CDP – Consultoria em Direito Público 
 
 
 
 
 
 


