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PROJETO DE LEI No 003/2.00t 

(Que dispõe sobre a fixação da remuneração dos 
Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de 
Bititiba Mirim, e dá outras providências). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIR.Írv1 DECRETA: 

"Artigo 1°- O Artigo 1° da Lei 978, de 18 de dezembro de 2.000 
passa a ter a seguinte redação: 

""Artigo 1° - O subsídio mensal dos Vereadores e do Presidente 
da Câmara Mtmicipal de Biritiba Mirim passa, a partir de 1 o de março de 
2 .001 a 31 de dezembro de 2.004, de R$ 1.797,19 (hmn mil, setecentos e 
noventa e sete reais e dezenove centavos) para R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais)."" 

Artigo 2n- Fica expressamente revogado o Artigo 2° da Lei 978 
de 18 de dezembro de 2 .000 . 

Artigo 3°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, a Mesa Diretiva, em 29 de 
janeiro de 2.002 . 
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JUSTIFICATIVA- INCISO IV, DO ART. 257 DO REGIMENTO INTERNO 

Sr. VEREADOR PRESIDENTE, D. COMISSÕES e demais VEREADORES: 

Inicialmente, Nobres Pares, temos que considerar o seguinte: 

- as despesas com pessoal civil, inclusive os Srs. Vereadores, não 

podem ultrapassar 70o/o (setenta por cento) da receita corrente liquida, da qual, 

para fins de cálculo de obtenção de seu montante, se exclui as Transferências 

para o Ftmdo Mtmicipal de Educação - FME, outras transferências diversas, 

Multas de Trânsito, receita da dívida ativa não tributária, receitas de cemitério, 

receitas de apreensão de móveis e animais, receitas de eventuais e receitas de 

propriedades do Ftmdo de Solidariedade do Município; 

- os subsídios foram fixados na anterior legislatura, para vigorar na atual 

legislatura, muito próximo ao seu teto máximo, bem como, não houve a 

inclusão ou previsão de pagamento das contribuições previdenciárias devidas 

ao INSS, referentes às obrigações patronais - percentual devido pela Câmara, 

consoante se comprova pela anexa Perícia Contábil, elaborada à época e que 

serviu de referência na fixação dos subsídios que vigoram no presente 

exercício legislativo; 

segtmdo o valor da receita líquida, não pode a Câmara 

Municipal, sem ultrapassar os 70% da mesma receita, suportar o 

pagamento dos encargos patronais, referentes ao INSS, sem que, 

necessariamente, haja uma redução no valor dos subsídios 

percebidos pelos Srs. Vereadores; 
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- apenas para fins de exemplificação, tomando-se por base o valor da 

receita líquida para o exercício de 2.001 -R$ 357.648,47 (pessoal civil e 

vereadores, excluindo-se os inativos) e as despesas, sem o pagamento das 

obrigações patronais referentes ao INSS, importaram em R$ 355.083,63, 

portanto muito próximo da receita disponível e sem margem para quaisquer 

outras operações ou despesas; 

- se tivéssemos recolhido os encargos patronais referentes ao INSS, no 

montante de R$ 58.875,84, as despesas com o pessoal civil atingilia a cifra de 

R$ 413.899,47, teríamos, na hipótese de recolhimento, ultrapassado o limite 

de 70% em R$ 56.251,00; 

- e, para que, não houvéssemos ultrapassado os 70%, e pagamento das 

obrigações patronais relativas, tão somente, à Câmara Mlmicipal, haveríamos 

de reduzir os subsídios para R$ 1.500,00, segtmdo os cálculos efeh1ados pela 

D. Diretora da Contabilidade desta Câmara, dos quais seriam, também, 

descontados 11% referentes ao agente político, que será efetuado e calculado 

caso a caso, haja vista que, alguns vereadores estão isentos e outros já 

contribuem para o INSS; 

- quanto a ser devido ou não a contribuição previdenciária dos 

vereadores, esclarecemos que tal questão já foi objeto de laborioso parecer da 

I. Assessora Jurídica Parlamentar, a qual aponta várias alternativas para a 

solução da questão, inclusive, a da via judicial, onde se discutirá a 

inconstitucionalidade da cobrança e da Lei que a instituiu. 

Assim sendo, parece-nos instransponível a necessidade de redução dos 

subsídios para que, sem que se ultrapasse os 70% acima referidos, possamos 
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recolher a contribuição previdenciária, em cumprimento à Lei que instituiu 

sua obrigatoriedade. 

Frise-se, por fim que, caso se proceda ao recolhimento da contribuição 

previdenciária, sem a redução dos subsídios, ultrapassando, 

conseqüentemente, o limite de 70o/o, haverá infringência · à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, sujeitando-nos às penas previstas. 

Portanto, com justificativa incontestável, não há como se insurgir contra 

o presente Projeto de Lei. 

Esses, D. Presidente e demais Nobres Pares, os motivos que nos 
nortearam e motivaram na elaboração do presente Projeto de Lei . 

' A MESA DIRETIVA DA CÂMARA 
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ASSESSORIA TÉCNICO LEGISLATIVA 

Parecer no /2.002: 

Ref.: Projeto de Lei no 003/2.002 - Dispõe sobre a alteração do 
Artigo 1 o e revogação do Artigo 2°, da Lei 978~ de 18 qe 
dezembro de 2. 000, que dispõe sobre a fixação da remtmeração 
dos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal do Município 
de Biritiba Mirim, e dá outras providêrroias. 

Sr. Presidente, Srs. Vereadores: 

De autmia da Mesa Diretiva, objetiva o Projeto de Lei em 
referência, em regime de normal tramitação, a alteração do Artigo 1 o e 
revogação do Artigo 2°, da Lei no 978, de 18 de dezembro de 2.000, que fixou 
a remtmeração dos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Biritiõa 
Mirim, conforme se infere do respectivo Projeto de Lei n° 003/2. 00~ e 
respectiva-Mensagem de. Justific~tiva. 

Pietende-se a redução e unificação dos subsídios dos Srs. 
Vefeadores e Presidente da Câmara, fixados- na legislatura anterior, pela Lçi 
978/2 .000, no importe de R$ 1.797,19 para R$ 1.500,00, como também, a 
revogação do Artigo 2° da mesma Lei que, fixava subsídio diferenciado ao Sr. 
Presidente da Câmqra. 

Inicialmente, imperioso tecer as seguintes considera.Qi)es: 

~om a introdução da Emenda Constitucional n~ 25/2.000, foram 
alterados o Inciso VI do Artigo 29 da Constituição Federal, e acrescentado o 
AJ.i:igo 20-A, que dispõem sobre os limites de despesas com o Poder 
Legislativo Municipal e foram estipulados os limites estipendiários aos ganhos 
dos vereadores. Assim, os subsídios dos mesmos, será fixado pelas respectivas 
Câmaras Municipais em. cada. legislatura para a. subseqüente.,.. observados_ os 
critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites constitucionais. 
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Referida Emenda Constitucional objetivou coibir os abusos de 
algumas ..Câmaras Municip-ais ~· --legislar- --em -eatlSa· própria, aurnent:ando 
indevidamente os seus suhsídíos, cotocancto mn freio neste tipo de prática 
abusiva. 

üs termos da Emenda sãcr claros e de fácil compteensão, raiJt,o 
com relação ao_ con.tido_ no_ Inciso Vl do.. ArL 29,_ como o disp.osiilito acrescido 
pelo Art. 29-A, que estipula que o total das despesas do Poder Legislativo 
Mmúcipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos {)S gastos cem 
inativos, não poderá ultrapassar os percentuais relativos ao somatório ..da 
reeeita tribffi-ári-a e das- trafl-S.ferê:ooia& }*·evi&tas.-.:no PaF. 5° oo Art. 15-3 e 1~os 
Arts. 158 e 159 da Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior. 
Levando-se -em conta o limite fixado -em · -seus incisos, -que ieva em 
consideração o níunero de habitantes cta cada nmnicjpio. 

Importantes dispositivos fmmn defuridos nos Parágrafos do 1\J;t. 
29-A, pills.. :oo. § 1 o tem.se. que.. a. Câmara. Mnnicip.aL não..~ m.ais.-de 
setenta por cento (70o/o) de sua receita com folha de pagamento, incluindo 
-6 gasto-wm-i)S-sttbsídffis· de ~us verea<fltres. 

No P"arágrafo 3~ cto mesmo dispositivo constitucionat acresci-do, 
ficou expresso- qne, comtitu.i crime de respmrsabüidade dO< Presidente- pa 
Câmara Municipal o desrespeito ao § 1 o do referido Artigo, ou seja, 
ultrapassar os 70 %, calculados na forma preconizada no texto mandamental. 

p-etos termos: da Emenda Constitucional 25/2.oott; segtmdo _,os 
quais- a- H~~:r~OO- tem- que- ~ fixada 1.-w.ma legislatut:a para. vigoi~ na 
segtrinte e mna vez fixada não pode sofrer alteração em seu curso, salvo por 
tleterminação -da própria -G-onstfttti.ç-ão -e, -somente, ·-para -rolocar--es -valeres -oos 
ti,mife-s-nehrprevistos. 

p-ortanto, não podem os Vereadores alterar seus subsídios, __em 
presença..da&. disposições contidas na referida Emenda Constitucional, , que 
limita a fixação do subsídio em uma legislattu·a para vigorar na seguinte. 
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Nesse contexto, também, o Inciso XV do Artigo 37 da C.F. é · 
-clar-o -e -expresso ilO ·-sentido -de serem irredtrtíveis ·-os ·sttbsídios, -oom -as 
exceções que indica, que não se· aplicam 1m· caso pt esente. 

Importa, ainda, observar que os subsídios fixados na tegista!]Jra 
anterior,.. par.a....vigorar na atual, p_ela Lei 97812...000,. não s.e re..velam.. ilegais.. ou 
desatrelados às nonnas constitucionais, notadamente, por não estar súa 
fixação, à época, subordinada à Em. Const. 25/2.000, posto que, entrou-etn 
vigor-na -data-de 1° de jafl:eim-de 2':001. 

Assim sendo, s.m.j., parece-nos ferir a Carta Magna a pretensão 
deTedtrção-~ subsídios, pormatrifust:a-inconstitttcionahdade: 

Entretanto, a obrigação de recolher as contribuições 
previdenciárias decorre de Lei, não se podendo eximir-se de seu cumpriment-o. 

E, a anterior tegistatura, ao arrepio da Lei, não eferuou a 
pfogtalllaTOO- GI=çame:ntátia. ~ as-. OOI.igaç.ões-previdetl.Ciácias.- pattorups 
devidas pela Câmara Municipal, quando não recolheu as contribuições 
previdenciárias -devidas ·-pela -c-âmara - -a partir ·-de ·-l-:998, -nem tBm:pouco, 
descontou dos subsídios dos ~rs. Vereadbres a fração por etes devicta (!t% ), 
muito embora não te:n:ha sida regularmente notificada pelo INSS, situação __gue 
não afasta a figura do descumprimento à Legislação Federal Ordinária. 

Não se olvide, de outro lado, que, reahnente, a Lei que instituiu a 
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição previdenciária pelo 
Vereador, agente político, está eivada de nulidades e é discurívet se a mesm_a é 
devida Fealmente pelo- agente polítie&, eoosoante lawioso Parecer 'I écnic& sJa 
I. Assessora Jurídica Parlamentar desta Casa; entretanto, tais questões somente 
·podem ser-discutidas -perante--o Puder :htdiciáiio, ·-enrpr-ocedimetrtu ptúptio e 
pertinente, sendo certo que, enquanto assim não se proceder a obrigação tegal 
subsiste. e. de..ve. s.er cumprida. 

Assim ternos o impasse, na atual legislattu·a; de que, não é 
possível o. :rec0lhimenro das. cootribuiç.õ.es.. previdenciária& sem. que.. se 
ultrapasse o- limite de 7 O o/o-, previsro. no §- l o oo Ine. IV, d& Art. 2 9-A da 
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Constituição Federa, não restando outra solução senão a redução dos subsídios 
dos Srs. Vereadores, no montante proposto pela D. Diretora da Contabilidade 
desta Casa, que possibilitará o recolhimento das obrigações patronais s.em 
infringência do. Texto Mandamental. 

I 

O Tribunal de Contas têm orientado as Câmaras MunicipaiS,J.lOS 
cursos e palestras- que ministra que, devem proceder à reduç.OO dos subsídios, 
ainda que temporariamente, possibilitando o recolbllnento das contribuições 
previdenciárias sem ultrapassar-se -o limite de 7D%, -sob pena -de 
responsabilidade de seus Presidentes e componentes da Mesa Diretiva. 

Assim, entendemos, s.m.j., considerando que a obrigação ,de 
recolhimento da contribuição pre.videnciária era vigente à época da edição da 
Lei 978/2.000 e foi ignorada, mesmo sem pennissão legal (Poder JudiciáriO), 
deve-se proceder à redução dos subsídios para que se atenda á obrigação -de 
pagamento das obrigações patronais, sem qualquer cogitação- de violação a 
direito adquiiido, uma vez que trata~ de regra constitucional. 

Portanto, opinamos pela r g_ular tramitação do Projeto de Lei em 
exame. 

l 
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PARECER DIVERGENTE DE MEMBROS DA COMISSÃO DE 

JUSTIÇA E RED-AÇÃo- E D-A COMISSÃo- DE TRIBUTAÇÃO, 

FINANÇAS E ORÇAMENTOS. 

R e f. : P"'rojeto de Lci ~ Of.'S/L. OtlZ - llisp-õe sobre- a-alteração ..do 
Artigo 1° e revogação do Artig_o 2°, da Lei 978, de 18 de 
dezembro de 2.000, que dispõe sobre a fixação da 
remuneração dos Vereadores e Presidente cta Câmara 
Mtmicipal do Mtmicípio de Bilitiba Mirim, e dá outras 
providências. 

Sr. Presidente, Srs. Vereactores:-

De autoria da Mesa Diretiva, objetiva o Projeto de Lei em 
referência, em regime de nonnaf tramitação, a alteração do Artígo 19 e 
revogação do Artigo- 2~, da Lei rfl-9"78; de 1% de dezembro de- 2-.00fr, CJJ,le 
fixou a remuneração dos Vereadores e Presidente da Câmara 11unicipal de 
Biritiba Mirim, conforme se ínfere do respectivo Projeto de Lei n° 
OCH/2.002 e Iespectiva.Meusagem,de Jus.titicati\la... 

Pretende-se a redução e unificação dos subsídios dos Srs. 
Vereadores e Presídente da Câmara, ttxados na Iegíslatui-a anterior, pela 
Lei ~7812 . 000, tw- it~ de- R~ l-.79-7-, 19> para R$ ~tSOO,OO; OOJP.O 
também, a revogação do Artigo 2° da mesma Lei que, fixava subsídio 
diferenciado ao Sr. Presidente da Câmara. 

Parece-nos inconfundível e incontmnávei a 
inconstitucionalidade de redução dos subsídios vigentes para esta 
Legislatura e fixados na anterior pela Lei 978/2.000, constituída de fonna 
regulai e válida, nOW1amente, :frente ao. quanto disposto no. A11i.g~ 2-9, 
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Inciso VI, conjlmto com o Artigo 37, Inciso XV, todos da Constituição 
Federal. 

Os citados dispos!tivos constittrcionais disp-õem que ps 
subsídios dos Vereadores serão fixados em cada legislatura para a seguinte 
e que são inedutiveis, salvo as exceções que indica, as quais não se aplicam 
ao casu presente. 

Ademais, a obrigação de recolhimento das contribuiçõ,es 
previdenciárias decorre de Lei OrdináJ:ia, aliás, eivada de nulidade e de 
discutível constitucionalidade, não podendo, em hipótese alguma, 
prevalecer sobre o Texto M;lior. 

Assim sendo, por manifesta inconstitucionalidade; entendeu). OS 

que o Projeto de Lei não pode prosperar, devendo ser rejeitado pelo C. 
Plenário desta Casa de Leis. 

É o no-sso parecer, -s.m.j. 

Câmara-l'\.1tnricipal, Sala das Comissões, fevereiro de 2~002 . 
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PARECER DIVERGENTE DE MEMBRO DA COMISSÃO DE 

JUSTIÇA E REDAÇÃO E DA COMISSÃO DE TRffiUTAÇÁO, 

FINANÇAS E ORÇAMENTOS. 

Ref.: Projeto de Lei ~ 003/2.002- DiSIJÕe sobre a alteração _do 
Artigo 1 o e revogaç_ão do Artigo 2°, da Lei 978, de 18 de 
dezembro de 2 .000, que dispõe sobre a fixação da 
remuneração- dos Vereadores- e Presidente- da Câmara 
Municipal do Município de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências. 

Sr. Presidente, Srs-. Vereadores~ 

De autoria da Mesa Diretiva, objetiva o Projeto de Lei ém 
referência, em regime de nmmai tramitação, a alteração do Altígo 1° e 
Iev~ do Artigo-2°"' Wl Lei n.0 97&-:r- de lS. de dezembio. <.:k 2.000~ q,ue 
fixou a remuneração dos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de 
Bni.tiba Mirim, confmme se ínfeie do respectivo Projeto de Lei n° 
003/ 2.002 e-respectiva-Moosagem-de-Jtlstifieativa. 

Pretende-se a redução e unificação dos subsídios dos S:rs. 
Vereadores e Presidente da Câmara, fixados na legislatura anterior, pela 
Lei ~78/2.000, no- impore de- RS 1.797,19- p~ua R$ 1500,~ crn;p.o 
também, a revogação do Artigo 2° da mesma Lei que, fixava subsídio 
diferenciado ao Sr. Presidente da Câmara. 

Parece-nos, ao contrário da maioria dos respeitáveis Membt:os 
destas Comissões reunidas .. que, é impe1iosa a redução dos subsídios para 
fazer frente ao recolhimento das obrigações previdenciárias, sem que se 

~· 
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ultrapasse o limite de 70% com gasto com folha de pagamento, na forma 
do que dispõe o§ 1°, do Inc. IV, do Artigo 29-A, da Constituição. 

E, o desrespeito ao § 3'\ do Inc. IU, do § 2° do Inc. IV _do 
citado dispositivo legal, implica em crime de responsabilidade do 
Presidente da Câmara. 

Até que se declare a inconstitucionalidade, ou não, da .Lei 
Federal Ordinária a contribuição previdenciária é devida e impõe-se seu 
recolhimento, devendo, para tanto, serem reduzidos os subsídios na atual 
legislatura, única hipótese viávet de cumprimento da ordem tegal. 

Assim sendo, a questão da possível inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei em exame fica superada face ao dever de cumprimento da 
Lei. 

Assim sendo, entendemos que a Projeto de Lei deve prosp_.erar, 
devendo ser aprovado pelo- C . Plenário desta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, s.mj . 

Câmara Municipal, Sala das Comissões, fevereiro de 2.002 . 

~"Y, Câmara Municipal de 
Ajt'i'~~~ Bir~tiba Mirim 
-\ir4~·Jt,COMISSAO DE JUSTIÇA E 

~--~';,o-r· Câmara Municipal de 
"J.~~f7!1~. Biritiba Mirim 

~~ o~ ·r.·'!<' • A ÁO ;,~~ ~~f:J~~:,,COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, 
·%~;;.;;l!l~t> FINANÇAS E ORÇAMENTOS 

_.J.-'l<t 

Preslder.re • Joclo Paolv llo Morde :> Filiao --· 

Relator: Carlos Albano Tatno JuniCif 

lfembro · Joté Franclscu Matq ues Garcil 


