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PARECER Nº 673/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 0014/2011.  
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do Nobre Vereador Ítalo 
Cardoso, que revoga em todos os seus termos o Decreto nº 52.192, de 18 de 
março de 2011, que dispõe sobre a aplicação do limite remuneratório constitucional 
no âmbito da Administração Municipal, nos termos que especifica.  
Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação.  
O art. 14, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município atribui à Câmara competência 
para sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem o poder regulamentar. 
A instrumentalização do ato de sustação se dá por intermédio de decreto 
legislativo, uma vez que nos termos do art. 236 do Regimento Interno, esta é a 
proposição destinada a regular matéria que exceda os limites da economia interna 
do Legislativo.  
Assim, o instrumento normativo utilizado para veicular a determinação de sustação 
do ato do Executivo tido como violador da competência legislativa desta Casa, é 
adequado aos fins a que se propugna, estando em consonância com as normas 
regimentais e com a própria definição jurídica do instrumento legal.  
Uma vez estabelecida a adequação do ato normativo veiculador da ordem de 
sustação, cabe definir, in concreto, se o ato do Executivo Municipal, 
consubstanciado no Decreto nº 52.192/11, exorbitou os limites de sua 
competência, com a conseqüente usurpação das atribuições deste Legislativo.  
O art. 37, inciso XI da Constituição Federal define em sua primeira parte uma regra 
básica aplicável automaticamente a todos os servidores públicos, membros de 
qualquer dos Poderes dos entes federados, detentores de mandato eletivo e demais 
agentes políticos, no sentido de que o limite máximo de remuneração ou subsídio a 
ser recebido é o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. Em sua segunda parte referido dispositivo cria outros limites a serem 
observados no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nestes 
últimos devendo ser considerado como limite o subsídio do Prefeito.  
A Lei Orgânica do Município de São Paulo, por sua vez, ao versar sobre a matéria 
estabeleceu que o subsídio do Prefeito não poderá ser fixado em valor superior a 
90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, verbis:  
Art. 14 - Compete privativamente à Câmara Municipal:  
...  
VI - fixar, por lei de sua iniciativa, para cada exercício financeiro, os subsídios do 
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, limitados a 90,25% (noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, bem como, para viger na legislatura subseqüente, o 
subsídio dos Vereadores, observado para estes, a razão de, no máximo, 75% 
(setenta e cinco por cento) daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados 
Estaduais, respeitadas as disposições dos arts. 37, incisos X e XI e § 12, 39, § 4º e 
57, § 7º, da Constituição Federal, considerando-se mantido o subsídio vigente, na 
hipótese de não se proceder à respectiva fixação na época própria, atualizado o 
valor monetário conforme estabelecido em lei municipal  específica; (grifamos)  
Como se vê, enquanto não for editada a lei, de iniciativa desta Casa estabelecendo 
o subsídio do Prefeito, a matéria deve ser tratada à luz da disciplina legal existente, 
ou seja, com a incidência do art. 37, inciso XI da Constituição Federal, sendo 
descabida a edição de norma por parte do Executivo para disciplinar a matéria.  
Note-se que a previsão contida no art. 14, inciso VI da Lei Orgânica em nada a 
altera a situação, pois o citado dispositivo meramente fixa um limite a ser 
observado quando da edição da lei, de iniciativa desta Casa, que fixará o subsídio 



do Prefeito para cada exercício. Por outras palavras, o dispositivo apenas 
condiciona a edição da lei que fixará o subsídio, contudo, não o fixa 
automaticamente em 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento) do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Em vista do exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado para 
adequar o projeto à técnica de elaboração legislativa prevista na Lei Complementar 
Federal nº 95/98, somos PELA LEGALIDADE.  
  
SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 0014/2011.  
  
Susta, em todos os seus termos, o Decreto nº 52.192, de 18 de março de 2011, 
que dispõe sobre a aplicação do limite remuneratório constitucional no âmbito da 
Administração Municipal, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica sustado, em todos os seus termos, o Decreto nº 52.192, de 18 de 
março de 2011, que dispõe sobre a aplicação do limite remuneratório constitucional 
no âmbito da Administração Municipal.  
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/06/11.  
Arselino Tatto – PT – Presidente  
Aurélio Miguel - PR - Relator  
Abou Anni - PV  
Adilson Amadeu - PTB  
Adolfo Quintas – PSDB - contrário  
Dalton Silvano - contrário  
Floriano Pesaro – PSDB - contrário  
José Américo - PT  
Milton Leite – DEM  
 
 


