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PARECER Nº 320/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2011.  
O presente projeto de decreto legislativo n° 14/2011, de autoria do nobre Vereador 
Ítalo Cardoso, revoga, em todos os seus termos o Decreto n° 52.192 de 
18/03/2011, que dispõe sobre a aplicação do limite remuneratório constitucional no 
âmbito da Administração Municipal, nos termos que especifica.  Em sua 
justificativa, pondera o Autor, que o referido Decreto colide com o texto 
constitucional, ao estabelecer limite de remuneração correspondente a R$ 
24.117,62 (vinte e quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta e dois centavos) 
aos servidores municipais ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, dos 
detentores de mandato integrantes de conselhos e outros órgãos colegiados e 
demais agentes públicos que “até que seja editada a lei municipal específica” aos 
subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei 
de iniciativa da Câmara Municipal. O valor estabelecido correspondente ao fixado 
pelo Artigo 14, inciso VI da Lei Orgânica Municipal – valor de subsídio máximo 
limitado a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do 
subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Tal iniciativa, segundo 
o autor, contraria o que está disposto no artigo 37, inciso XI da Constituição 
Federal, que estabelece os valores máximos de subsídios para a administração 
pública municipal, cujo teto é o valor percebido pelo Prefeito. O limite constitucional 
está disposto de forma clara e não dá margens a presunções hipotéticas de 
aumentos que dependam de votação da Câmara Municipal. Igualmente, o Autor 
questiona a interpretação aos limites remuneratórios constitucionais, pois segundo 
ele, em nenhum momento está estabelecido que o valor dos vencimentos do 
prefeito seja 90,25% da remuneração do Ministro do STF, mas sim o limite 
máximo. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela LEGALIDADE da propositura, nos termos SUBSTITUTIVO, adequando a 
redação do projeto à técnica de elaboração legislativa prevista na Lei 
Complementar Federal n° 95/98, que utiliza a terminologia “Susta” no lugar da 
terminologia “Revoga”. Em face do exposto e considerando que a iniciativa possui 
relevante interesse público, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao 
projeto em sua redação ORIGINAL. Sala da Comissão de Administração Pública, em 
28.03.2012  
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