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FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES 

POLÍTICOS MUNICIPAIS – MANDATO 

2009/2012 – AUMENTO – PARAGRÁFO ÚNICO 

DO ARTIGO 21 DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL – NÃO 

INFRINGÊNCIA. 

    É sabido que os subsídios dos agentes políticos, 

aqui compreendidos o Prefeito, o Vice, o Presidente da Câmara, os 

Vereadores e os Secretários Municipais ou cargos equivalentes ( 

Diretores de Departamentos), devem ser fixados no último ano do 

mandato para vigorar no seguinte, pelos vereadores da Câmara 

Municipal. Esta fixação deve ser feita antes das eleições, para evitar que 

aqueles que forem reeleitos – no caso os vereadores - atuem em causa 

própria, fixando-se seus próprios subsídios. 

    Normalmente a data da fixação é estabelecida 

nas Leis Orgânicas, como por exemplo, até trinta dias antes das 

eleições. Caso determinada lei orgânica seja omissa com relação a este 

prazo de fixação dos subsídios, o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais recomenda que sejam fixados até o dia trinta de setembro, cinco 

dias antes das eleições municipais.  

    Os subsídios são fixados por lei, cujo projeto 

deve ser de iniciativa dos membros da Câmara Municipal e não poderão 

sofrer qualquer tipo de aumento no mandato seguinte, podendo tão 

somente ser reajustados (= não é aumento) anualmente, como forma de 

recomposição da perda causada pela inflação, por um índice a ser 

determinado no referido projeto de lei, conforme determina o regramento 

previsto no inciso X do artigo 37 da Lei Fundamental Brasileira. Nenhum 
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dos subsídios poderá ser superior ao do Prefeito Municipal (art. 37, inciso 

XI da CF/88). 

    Trata-se de exigência prevista nos incisos  V e VI, 

do artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, cujos 

comandos são repetidos nas Leis Orgânicas. Prevêem referidos 

comandos constitucionais:  

 

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; 

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: 
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    Vejamos um exemplo prático. Determinados 

membros de uma Mesa Diretora de uma Câmara Municipal estão 

propondo a fixação dos subsídios mensais de seus agentes políticos, nos 

seguintes patamares:  

a) Prefeito Municipal: R$ 12.082,87 (doze mil, oitenta e dois reais e 

oitenta sete centavos) por mês; 

b) Vice-Prefeito: R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais); 

c) Diretores de Departamentos Municipais: R$ 2.554,05 (dois mil, 

quinhentos e cinqüenta e quatro reais e cinco centavos); 

d) Presidente da Câmara Municipal: R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e 

quarenta reais); 

e) Vereadores: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). 

 

    Para o Prefeito Municipal entenderam 

conveniente em manter o valor que estava vigorando quando da 

elaboração do Projeto de Lei, no importe de R$ 12.082,57 (doze mil, 

oitenta e dois reais e cinqüenta e sete centavos), o mesmo ocorrendo 

com relação ao subsídio do Diretor de Departamento, que continuou 

sendo de R$ 2.554,05 (dois mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e 

cinco centavos). Para o Presidente da Câmara o valor que era de R$ 

1.994,69, foi acrescido para R$ 2.340,00, registrando-se um aumento 

na ordem de R$ 345,31. Já para o Vice-Prefeito, entenderam por bem 

em reduzir o valor subsídio que de R$ 4.229,85 (quatro mil, duzentos e 

vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), passou a ser de R$ 

2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), o equivalente ao do 

Presidente da Câmara. O valor da redução é de R$ 1.889,05 (hum mil, 

oitocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos). Com relação ao 

subsídio pago a cada vereador houve também um acréscimo, passando 
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de R$ 1.529,26 (hum mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e seis 

centavos) para R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), registrando-se 

um acréscimo de R$ 270,74 (duzentos e setenta reais e setenta e quatro 

centavos).  

    A alteração dos valores dos subsídios tem alguns 

limites a serem observados, conforme demonstraremos neste trabalho. 

    Nesse Município a população é inferior a dez mil 

habitantes. Estabelece a alínea “a” do inciso VI, do artigo 29 da CF/88 

que: em Municípios de até dez mil habitantes (que é o caso do 

Município aqui referido), o subsídio máximo dos Vereadores 

corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 

    Como é sabido, o subsidio mensal de um 

Deputado Estadual no Estado de Minas Gerais, quando da elaboração 

do Projeto de Lei, correspondia a R$ 12.384,07 (doze mil, trezentos e 

oitenta e quatro reais e sete centavos). Vinte por cento equivale a R$ 

2.476,81 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta um 

centavos). Conclusão: o subsídio de cada Vereador não pode ultrapassar 

referido valor. Como o subsídio aqui fixado para cada vereador foi no 

importe de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) e o do Presidente da 

Câmara de R$ 2.340,00 (dois mil e trezentos e quarenta reais), podemos 

afirmar que estão dentro do percentual de 20% (vinte por cento) referido.  

    E mais: para o recebimento do subsídio mensal 

de R$ 2.476,81 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e 

hum centavos), deve ser observado que o somatório total da 

remuneração de todos os vereadores, não poderá ultrapassar, 

simultaneamente, os seguintes limites: (a) 5% (cinco por cento) da 

Receita do Município
1
; (b)  70% (setenta por cento) da receita da Câmara 
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Municipal, neste caso devem estar incluídos os gastos com os 

vencimentos de seus servidores
2
 e (c) 6% (seis por cento) da receita 

corrente líquida, neste caso devem estar incluídos também os gastos 

com os vencimentos de seus servidores.
3
     

    Feito um trabalho prévio contábil, verificou-se que 

os valores  fixados a título de subsídios dos senhores vereadores e do 

Presidente da Câmara Municipal não ultrapassam os limites referidos no 

tópico anterior. 

    Todavia, resta ainda uma última indagação a ser 

feita, qual seja: o acréscimo verificado no subsídio de cada vereador no 

importe de R$ 270,74 (duzentos e setenta reais e setenta e quatro 

centavos) e também no do Presidente da Câmara Municipal no valor de 

R$ 345,31 (trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e hum centavos), 

                                                                                                                 
Constituição Federal. 
 
1
 - 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: 
(...) 

VII – o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de cinco por cento da receita do município.  

 
 
2
 - Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos 

Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, 
relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º, do art. 153 e nos 
arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: 
(...) 
§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de 
pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 
   

Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
3
 - Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 

(...) 
III – na esfera municipal: 
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver;   
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não contraria o disposto no parágrafo único do artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal? Vejamos:  

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que 

provoque aumento da despesa com pessoal e 

não atenda: 

I – as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei 

Complementar, e o disposto no inciso XII do art. 

37 e no § 1º do art. 169 da Constituição; 

II – o limite legal de comprometimento aplicado às 

despesas com pessoal inativo. 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito 

o ato de que resulte aumento da despesa com 

pessoal expedido nos cento e oitenta dias 

anteriores ao final do mandato do titular do 

respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

 

    Isto porque os subsídios dos agentes políticos 

são incluídos no somatório para apuração do gasto total com despesas 

com pessoal, conforme previsão constante de Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Confira-se: 

 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, 

entende-se como despesa total com pessoal: 

o somatório dos gastos do ente da Federação 

com os ativos, os inativos e os pensionistas, 

relativos a mandatos eletivos, cargos, funções 

ou empregos, civis, militares e de membros de 

Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, 
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tais como vencimentos e vantagens, fixas e 

variáveis, subsídios, proventos da 

aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 

adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem 

como encargos sociais e contribuições recolhidas 

pelo ente às entidades de previdência. 

 

   Entendemos que não. Isto porque a Constituição 

Federal, como é cediço, prevalece sobre a legislação 

infraconstitucional, in casu, a Lei de Responsabilidade Fiscal. É 

que a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988 

trouxe um regramento diferente daquele previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, norma infraconstitucional que entrou em 

vigor em 5 de maio de 2000. O regramento previsto no parágrafo 

único, do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica 

no caso de fixação dos subsídios dos agentes políticos. Isto porque 

os regramentos previstos nos incisos V e VI, do artigo 29 da CF/88 

não mencionaram nenhum prazo para a fixação dos referidos 

subsídios, somente recomendando que sejam feitos antes da 

realização das eleições municipais. Nada mais! 

    Nesta linha de raciocínio, trazemos à baila, 

pela ordem, algumas decisões já proferidas pelos tribunais 

superiores, bem como o posicionamento adotado pelo egrégio 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Confira-se: 

     

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
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PREFEITO – SUBSÍDIO – ART. 29, V, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE – 1- 

Já assentou a suprema corte que a 

norma do art. 29, V, da Constituição 

Federal é auto-aplicável. 2- O subsídio 

do prefeito é fixado pela Câmara 

Municipal até o final da legislatura para 

vigorar na subseqüente. 3- Recurso 

extraordinário desprovido.
4
  

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

EMENTA: AGENTES POLÍTICOS 

MUNICIPAIS. SUBSÍDIOS. FIXAÇÃO. 

APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO 

ART. 29, V E VI, DA CF. APELO 

DESPROVIDO.
5
 

 

     Atuou como relator nesse julgamento o 

eminente Desembargador ISALINO LISBOA. É do seu voto, que foi 

acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Terceira 

Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

que extraímos os seguintes e valiosos ensinamentos: 

(...) 

                                      
4
 - (STF – RE 204.889-5 – Rel. Min. Menezes Direito – DJe 16.05.2008 – p. 65). 

 
5
 - Processo n.º 1.0000.00.294546-7/000 (2) – Relator: Desembargador Isalino Lisbora – Data do 

Julgamento: 25/03/2004 – Data da Publicação do Acórdão: 23/04/2004 – Comarca de Campanha – 
Apelante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Apelados: Município de Campanha, 
Vice-Prefeito do Município de Campanha – TJMG – 3º Câmara Cível. 
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Consoante o entendimento por este 

esposado, a fixação de subsídios, aqui 

questionada, foi efetuada fora do prazo 

estabelecido no art. 21, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o que fulmina 

de nulidade o ato.  

Ora, em se tratando de fixação de 

subsídios, evidente é a aplicabilidade do 

disposto no art. 29, incisos V e VI, da 

Carta Republicana, onde, não 

determinado prazo para tanto, 

revelando-se inalcançável à espécie o 

preceito contido no art. 21, parágrafo 

único da LRF.  

Acerca da matéria, já se pronunciou o 

Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, in verbis:  

"É de mister, porém, distinguir a 

inexistência de prazo para a fixação do 

subsídio dos vereadores daquele 

previsto no art. 21, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 101/2000, o qual 

estipula a nulidade do ato de que resulte 

aumento de despesa com pessoal expedido 

nos cento e oitenta dias anteriores ao final 

do mandato do titular do respectivo Poder 

ou Órgão referido no art. 20.  
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A uma, porque na primeira hipótese 

trata-se de fixação de subsídio, e na 

segunda, de aumento de despesa com 

pessoal;  

A duas, porque o subsídio fixado somente 

vigorará na próxima legislatura, enquanto o 

aumento em final de mandato, no exercício 

corrente, sendo por isto coibido, gerando 

nulidade, se ocorrer; e  

A três, porque o ato, a que alude o preceito 

legal, entendo ser singular, ou seja, 

emanado do próprio ordenador de despesa 

e, de outro lado, a Resolução instrumento 

por meio da qual é fixado o subsídio dos 

vereadores, advém de todos os edis que 

compõem a Câmara Municipal, sendo, 

portanto, um ato coletivo.  

Considerando, pois, que o dispositivo 

constitucional de alcance ao caso (art. 

29, V e VI, da CF) não estabelece o prazo 

exato para a fixação do subsídio, como 

dito, alhures, definido restou, em 

homenagem ao princípio da moralidade, 

o dia 30 (trinta) de setembro como a data 

limite, ou seja, antes das eleições.  
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Respeitante ao critério de fixação dos 

subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, 

certo é que a legislação em vigor não 

estipula um percentual a ser aplicado e sim 

um limite para fixação, consoante 

consignado no art. 37, XI, da Lei Maior 

Federal.  

Lado outro, no que pertine à fixação dos 

subsídios dos vereadores, pontifica José 

Nilo de Castro:  

"O exercício do mandato eletivo municipal, 

a despeito de ser munus público, é 

remunerado, nos termos da Constituição, 

arts. 29, VI, VII e 29-A, de acordo com a 

nova redação da Emenda Constitucional da 

Reforma Administrativa (Emenda n.º 19/98) 

e da Emenda nº 25/2000". (in Direito 

Municipal Positivo, 5ª edição, Del Rey, 

págs. 149/150)  

Nesse diapasão, ressai cristalino do art. 29, 

VI, "b", da Magna Carta, que o subsídio 

máximo dos vereadores, em Municípios, 

como o apelado, corresponderá a 30% 

(trinta por cento) do subsídio dos deputados 

estaduais.  
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Na hipótese dos autos, "constata-se que os 

valores fixados para a atual legislatura 

(R$1.200,00) obedecem determinação 

constitucional. E pouco importa que o atual 

subsídio represente 80% do montante 

anterior, como alegado pelo Autor, 

porquanto o legislador constitucional não 

mencionou percentual, senão limite, 

calcado naquele previsto para os 

deputados estaduais", conforme bem 

assinalado no singular veredicto.  

Por tais razões, estou por concluir que a 

fixação dos subsídios referida não 

malferiu quaisquer preceitos 

constitucionais ou legais.  

Frente ao deduzido, nego provimento ao 

apelo. 

(...)  

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

 

EMENTA
6
: AGENTES POLÍTICOS. 

SUBSÍDIOS. FIXAÇÃO. DATA-LIMITE. SE 

NÃO ESPECIFICADA NA LOM, 

                                      
6
 - Consulta n.º 713.166 – Data da Sessão: 27/09/2006 – Autora: Câmara Municipal de Lajinha – 

Relator: Conselheiro Moura e Castro. 
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RECOMENDA-SE A DETERMINAÇÃO 

PELA CÂMARA, EM CADA LEGISLATURA 

PARA A SUBSEQÜENTE, ANTES DAS 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OBSERVÂNCIA 

DOS LIMITES E MONTANTES DA 

DESPESA, CONFORME PRECEITOS 

CONSTITUCIONAIS. 

 

     Em resposta à referida consulta, o eminente 

Conselheiro do TCEMG, MOURA E CASTRO, assim se posicionou: 

(...)  

E, discorrendo sobre a legislação eleitoral e 

a Lei Complementar n.º 101/2000, formula 

consulta do seguinte teor: 

“a legislação eleitoral e mais recentemente 

a Lei Complementar n.º 101/2000, referem-

se a aumentos de gastos com pessoal. Ao 

fixar os subsídios dos agentes políticos, 

deve-se ou não considerar o disposto na 

legislação eleitoral e na citada lei 

complementar?” 

   (...) 

No mérito, adoto e incorporo ao meu voto o 

bem lançado pronunciamento da Auditoria 

que, pelo ilustre Auditor Gilberto Diniz, 

assim se manifestou: 

“A competência material para a fixação do 

subsídio dos agentes políticos municipais 
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(Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e 

Secretários municipais) foi outorgada, com 

exclusividade, à Câmara de Vereadores, 

consoante prescrevem os incisos V e VI do 

art. 29 da Carta Federal da República de 

1988, com as alterações introduzidas pelas 

Emendas Constitucionais 19/98 e 25/2000. 

(...) 

Além disso, a Câmara de Vereadores 

deverá observar os diplomas 

infraconstitucionais que tenham 

repercussão sobre a matéria, sobretudo os 

que estabeleçam normas de direito 

financeiro e de finanças públicas. 

No presente caso, indaga-se sobre a 

aplicabilidade das normas da Lei Federal 

9.504, de 30.9.1997 (Lei Eleitoral) e da Lei 

Complementar 101, de 4.5.2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), análise que 

passa a ser implementada. 

O inciso VIII do art. 73 da citada Lei Federal 

9.504, de 30 de setembro de 1997, que 

estabelece normas para as eleições, assim 

estatui, “in verbis” : 

“Art. 73. São proibidas aos agentes 

públicos, servidores ou não, as seguintes 

condutas tendentes a afetar a igualdade de 
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oportunidades entre candidatos nos pleitos 

eleitorais: 

(...) 

VIII – fazer, na circunscrição do pleito, 

revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos que exceda à 

recomposição da perda de seu poder 

aquisitivo ao longo do ano da eleição, a 

partir do início do prazo estabelecido no art. 

7º desta lei e até a posse dos eleitos.” 

Da inteligência do dispositivo legal 

transcrito, depreende-se que é vedada a 

revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos na “circunscrição do 

pleito” e no período referido, que exceda à 

recomposição da perda de seu poder 

aquisitivo, ou seja, que implique aumento 

real. 

Nessa esteira, a proibição contida no inciso 

VIII do art. 73 da Lei Eleitoral não se aplica 

à remuneração do agente político 

municipal, mesmo que se queira dar 

interpretação abrangente para a expressão 

“servidores públicos”, como aquela 

expendida por Lopes Meirelles, em sua 

obra Direito Administrativo Brasileiro, 28ª 

edição, página 791. 
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(...) 

Ainda sob o enfoque da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o parágrafo único 

de seu art. 21 proíbe, nos últimos cento e 

oitenta dias do final do mandato do titular 

do respectivo Poder ou órgão referido no 

art. 20, ato que resulte aumento da 

despesa com pessoal, “in verbis”: 

“Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que 

provoque aumento de despesa com 

pessoal e não atenda: 

(...) 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno 

direito o ato que resulta aumento de 

despesa com pessoal expedido nos cento e 

oitenta dias anteriores ao fim do mandato 

do titular do respectivo Poder ou órgão 

referido no art. 20.” 

Nesse contexto, infere-se que a intenção do 

Legislador é impedir que, em final de 

mandato, o titular de Poder ou órgão, por 

meio de ato voluntário ou discricionário de 

cunho político-eleitoral, provoque aumento 

da despesa com pessoal que possa 

comprometer o orçamento e o equilíbrio 

fiscal do exercício financeiro subseqüente. 
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Dessa forma, a vedação contida nesse 

dispositivo, também, não se aplica à 

fixação do subsídio dos agentes 

políticos municipais pela Câmara de 

Vereadores feita em cada legislatura 

para vigorar na subseqüente. 

É que o ato legislativo que disporá sobre 

essa matéria não é discricionário ou 

voluntário. Trata-se, em realidade, de ato 

vinculado decorrente de norma 

constitucional preexistente (art. 29, V e 

VI, CF/88), que outorga competência 

exclusiva para a Câmara de Vereadores 

proceder à examinada fixação de 

subsídios, como visto no início. 

Além disso, a fixação dos subsídios dos 

agentes políticos municipais não 

comprometerá o orçamento ou o equilíbrio 

fiscal do exercício financeiro seguinte. Isso 

porque os valores dos subsídios já estarão 

devidamente previstos na Lei Orçamentária 

cuja execução ocorrerá no exercício 

financeiro subseqüente, que, por sua vez, 

deve estar em conformidade com as 

diretrizes da LDO e PPA”. 

(...) 

III - CONCLUSÃO 
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Assim, com este voto, tenho por respondida 

a consulta. 

(...) 

APROVADO O VOTO DO CONSELHEIRO 

RELATOR, POR UNANIMIDADE. 

 

     Mas, e se os senhores vereadores não 

fixarem os subsídios dos agentes políticos no último ano do mandato, 

conforme exposto neste trabalho? Nesse caso prevalecerá aqueles que 

vinham sendo pagos aos mesmos agentes políticos e apurados no dia 31 

de dezembro do último ano do mandato. Referidos subsídios também 

não podem sofrer aumentos nos anos seguintes, poderão simplesmente 

ser revistos anualmente, como forma de recomposição da perda causada 

pela inflação, conforme já dito anteriormente.  

      

     Para encerrar, apresentamos, a título e 

sugestão, um modesto modelo de um Projeto de Lei tratando da matéria 

aqui analisada, que poderá servir de suporte para algum colega 

advogado que atue nesta área.  

      

PROJETO DE LEI N.º 032, DE 28 DE 

JULHO DE 2008. 

 

“FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO 

VICE-PREFEITO, DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA, DOS VEREADORES E DOS 

DIRETORES DE DEPARTAMENTOS 

MUNICIPAIS PARA A LEGISLATURA 
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2009/2012 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE X, ESTADO DE MINAS 

GERAIS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS PELO ARTIGO 29,  

INCISOS V E VI DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL E O ARTIGO X, INCISOS _____ 

DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, 

RESOLVE PROPOR A SEGUINTE LEI:  

 

Art. 1º Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Presidente da 

Câmara, dos Vereadores e dos Diretores de Departamentos Municipais, 

para o mandato 2009/2012, serão pagos de acordo com os critérios 

determinados nesta lei. 

 

Art. 2º Por subsídio deve-se entender o valor pago ao agente político, 

pelo exercício ininterrupto do cargo. 

 

Art. 3º Os subsídios fixados nesta lei poderão ser revistos anualmente, 

de conformidade com o disposto nos incisos X e XI, do art. 37 da 

Constituição Federal. 

Parágrafo único. O índice usado para a revisão geral anual será o 

INPC-IBGE ou outro que vier a substituí-lo. 
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Art. 4º Os valores dos subsídios mensais fixados para vigorar a partir de 

1º de janeiro de 2009 serão de: 

I – R$ 12.082,87 (doze mil, oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) 

para o Prefeito Municipal; 

II – R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais) para o Vice-

Prefeito; 

III – R$ 2.554,05 (dois mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e cinco 

centavos) para os Diretores de Departamentos Municipais; 

IV – R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais) para o Presidente 

da Câmara Municipal;  

V – R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) para o Vereador. 

 

Art. 5º Será considerado pagamento indevido o valor que ultrapassar os 

subsídios estabelecidos nesta Lei,  ficando o favorecido obrigado a repor 

ao cofre municipal, devidamente corrigido, o valor apurado no final da 

Sessão Legislativa. 

 

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário, notadamente a  Lei 

n.º X de 17 de agosto de 2004. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.  

 

Sala das Sessões, em 28 de julho de 2008.- 

 

   

   JUCA DO AMADEU 

      -PRESIDENTE- 
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   JOSÉ DA MARIANA 

   -VICE-PRESIDENTE- 

 

   MARIA DA ZABÉ 

     -SECRETÁRIO- 
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