
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 DE 2021 

Dispõe sobre a redução do subsídio dos Vereadores 

como medida emergencial de combate a Pandemia 

Coronavírus (Covid-19), na Câmara de Vereadores de 

Mogi das Cruzes/SP. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Artigo 12 - Enquanto perdurarem as fases restritivas impostas pelo Plano São 

Paulo, instituído pelo Governo do Estado, o subsídio dos Vereadores, fica 

reduzido em 30% (trinta por cento). 

Artigo 22 - Os recursos orçamentários provenientes da economia serão 

apurados mensalmente e remanejados para a Secretaria de Assistência Social 

de Mogi das Cruzes, e deverão ser destinados exclusivamente para programas 

e ações de enfrentamento à Pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

Artigo 32 - Aplicam-se as normas deste Decreto, em caráter emergencial e 

transitório, para economia de despesas públicas visando o enfrentamento da 

Pandemia Coronavírus (Covid-19), não suspendendo a eficácia, no que couber, 

da correspondente legislação permanente, resguardada a incidência das 

normas da Constituição da República, tais como o artigo 29, inciso VI e o artigo 

37, inciso Xl. 
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Parágrafo único - A Presidência fica autorizada a adotar medidas 

administrativas necessárias ao cumprimento deste Decreto, comunicando-as à 

Mesa Diretora. 

Artigo 4Q - Este Decreto Legislativo entra em vigência na data de sua 

publicação, perdurando até o fim das fases restritivas previstas no Plano São 

Paulo, instituído pelo Governo do Estado, ou, se não revogado ou exauridos 

seus efeitos, até 31 de dezembro de 2021. 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ O (> /2021 

Egrégio Plenário 

O presente Projeto de Decreto Legislativo, apresentado com 

fundamento no art. 135, §19-, h, do Regimento Interno desta Casa, trata da 

redução temporária dos subsídios dos Vereadores como medida a ser adotada 

pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, levando em consideração a atual 

situação da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19), declarada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, bem 

como o Decreto 64.879 do Governado Estadual, que decreta estado de 

calamidade pública em todo Estado de São Paulo, referendado pelo Legislativo 

Paulista, e situação eminente de ser decretada também no âmbito municipal de 

nossa cidade. 

É público e notório o impacto imediato e significativo nas 

finanças públicas, decorrentes da desaceleração brusca da atividade 
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econômica provocada pela pandemia, e que reflete, sobremaneira, nos 

cidadãos e cidadãs em situação de maior vulnerabilidade social. 

Em Mogi das Cruzes, nesta data, conforme dados oficiais do 

portal da Prefeitura, somamos 875 óbitos e 20430 casos confirmados de Covid-

19, e nosso sistema de saúde está com 100% dos leitos de UTI e enfermaria 

ocupados, num verdadeiro colapso. 

Ademais, a vacinação ainda não atingiu o ritmo ideal, 

considerando as enormes dificuldades no recebimento das doses advindas do 

Governo Estadual, bem como o contexto geral ocasionado pela condução 

desastrosa do combate à pandemia pelo Governo Federal. 

Em meio a grave crise de Saúde e Econômica, a Câmara 

Municipal de Mogi das Cruzes, não pode se furtar de sua responsabilidade com 

o Povo Mogiano e apresenta, neste Projeto de Decreto Legislativo, medidas 

efetivas para a redução de suas despesas, previstas em seu orçamento 

próprio, representadas pela redução efetiva dos subsídios dos Vereadores, 

eleitos como seus representantes, para disponibiliza-las em medidas de 

combate a pandemia do Covid-19. 

É de conhecimento público e notório o impacto catastrófico que 

a pandemia causou à vida de milhões de trabalhadoras e trabalhadores em 

todo o mundo, classe sempre mais afetada em situações emergenciais, e essa 

situação não é diferente em nossa cidade. 

Para além dos mais de 300 comerciantes que encerraram suas 

atividades em nosso município, não podemos esquecer das centenas de 
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famílias que perderam renda, mães e pais que buscam diariamente meios de 

sustentar seus filhos e colocar um prato de comida na mesa. 

Na posição de representantes do Povo Mogiano, os 

Vereadores dessa Casa precisam, além das várias medidas já adotadas no 

combate ao Covid19, contribuir de forma mais direta e realmente significativa - 

reduzindo os próprios subsídios, da mesma forma que ocorreu com milhões de 

trabalhadoras e trabalhadores em todo o país. 

Em que pesem eventuais discussões, é preciso esclarecer os 

aspectos formais e materiais do presente projeto. 

O art. 29, inc. VI da Constituição Federal dispõe que "o subsídio 

dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 

legislatura para a subsequente", com o qual guarda simetria o art. 144 da 

Constituição do Estado de São Paulo. Parece-nos que o impedimento gerado 

pela regra da anterioridade da legislatura compreende a inalterabilidade do 

subsídio dos edis durante a legislatura. 

Assim, em tese, a redução da remuneração dos Vereadores 

por meio do projeto ora apresentado poderá ser acusada de, formalmente, 

infringir o art. 29, inciso VI, do da Constituição Federal, denominada "regra da 

legislatura". 

Por seu turno, há que se considerar o quanto previsto no art. 

37, XV, da Constituição Federal, que dispõe sobre a irredutibilidade dos 

subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, 

posição confirmada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. 
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Desta feita, numa análise perfunctória, a presente proposta, em 

tese, poderia ser contestada sob os argumentos de afrontar, formalmente, a 

regra de legislatura e, materialmente, a irredutibilidade dos subsídios. 

Entretanto, é inegável que o contexto mundial, dada a 

pandemia que assola à todos, com os mais de 300 mil brasileiros e brasileiras 

mortos e os impactos sociais e econômicos devastadores, nos leva a novos 

enfoques jurídicos para as situações e medidas tangentes à ela, privilegiando o 

princípio da solidariedade. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 

6357 MC/DF, em voto do Ministro Relator Alexandre de Moraes, conferiu 

interpretação conforme à Constituição Federal a dispositivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal para, durante a emergência em Saúde Pública de 

importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de COVID-

19, afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação 

orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos 

destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela 

disseminação de COVID-19, ressaltando que a medida cautelar se aplica a 

todos os entes federativos que, nos termos constitucionais e legais, tenham 

decretado estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-

19. 

Destaca-se, também, que a Corte, em julgado paradigmático, 

atentou para a prevalência dos princípios da solidariedade e do equilíbrio 

financeiro sobre outros, não reconhecendo o direito adquirido dos pensionistas 

que não pagavam a contribuição à Previdência (ADIn 3.105, Rel. Ministro Cezar 

Peluso, j. 18-8-2004). 
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De qualquer modo, ressalte-se que a medida extrema da qual 

se cogita - redução de subsídios de parlamentares municipais no curso da 

legislatura, em que pesem as apontadas normas constitucionais relativas à 

anterioridade e à irredutibilidade - haveria de estar expressamente relacionada 

a medidas de enfrentamento ao combate à pandemia. 

Por esta razão é que se determina a destinação da economia 

gerada com a supressão dos subsídios para a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, que deverá aplicar o montante apurado em programas e 

ações efetivas de combate aos efeitos da pandemia, como, por exemplo, 

aquisição e distribuição de alimentos às famílias carentes. Assim, ficaria 

constituída a razão pela qual medida tão extrema, e em princípio desafiadora 

das normas constitucionais relativas à anterioridade e à irredutibilidade dos 

subsídios, seria admissivel em face da circunstância tão excepcional 

vivenciada. 

Nessa taboa, também, é que se justifica a apresentação de um 

Projeto de Decreto Legislativo e não de uma Resolução, haja vista que, nos 

termos do artigo 135 Regimento Interno desta casa, este é o meio adequado 

para regular matéria de competência privativa que exceda os limites de sua 

economia interna, posto que, ao destinar a economia gerada ao Poder 

Executivo, por óbvio, se extrapola as fronteiras desta Casa. 

Aqui, os edis estão a valorizar a vida das cidadãs e cidadãos 

mogianos, tão afetados na obtenção até mesmo do mínimo existencial, 

traduzida nesta privação de nível pessoal a ser destinada diretamente ao povo, 

como toda a classe política mundial deveria fazer - e não usar os cargos 

eletivos como meio de vida puro e simples. 
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Ser eleito, eleito, estar em exercício de um cargo público, é dar 

exemplo. É lutar pelo povo e com o povo, mesmo que isso implique em 

impactos na esfera pessoal, como redução dos próprios subsídios. Ademais. 

não se pode esquecer que essa função é de extrema honra e, para ser 

verdadeiramente honrada, deve refletir os anseios e necessidades daqueles 

que confiaram sua representatividade à Casa Legislativa. 

Considerando o todo aqui exposto, requer-se o apoio dos 

eminentes Pares para a aprovação da matéria, que visa aplicar a redução 

temporária dos subsídios dos vereadores como medida emergencial de 

combate a Pandemia Coronavírus (Covid-19). 

Plenário Luiz Beraldo de Miranda, 31 de março de 2021. 

Inês Paz 

Vereadora - PSOL 

Vereador - PT 
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Ref. Projeto de Decreto Leeislativo n° 06 /2021 — Processo n° 046/2021. 
Autoria: Inês Paz e Iduigues Martins 
Assunto: Redução do subsidio dos Vereadores como medida de combate a Pandemia da COVID-19. 

À Procuradoria Jurídica, 

Nos termos do §1°, inciso 1, do artigo 38 da Resolução 
n° 05/2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes), com redação 
dada pela Resolução n° 34, de 11 de julho de 2019, exarar parecer no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, com relação às questões jurídicas apresentadas na propositura legislativa. 

C.P.J.R., em 23 de abril de 2021. 

FERNANDA MORENO 
Presidente da Comissão de Justiça e Redação 
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SENHORES VEREADORES 

PROCESSO 46/21 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 006/21 

PARECER 14/21 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria dos 

Vereadores INÊS PAZ E IDUIGUES MARTINS que visa a redução dos subsídios dos 

senhores vereadores, pelas razões expostas na justificativa de fls. 02 a 07. 

É o relatório. 

Conforme se verifica, escolheram os nobres edis a edição 

de um projeto de decreto legislativo com o fim de propor a redução dos valores dos 

subsídios dos senhores vereadores enquanto perdurar as fases restritivas impostas 

pelo Plano São Paulo. 

Em primeiro lugar, cabe observar que o decreto 

legislativo não possui a competência proposta. Com efeito, segundo o art. 135 do 

Regimento Interno: 

ARTIGO 135 - Projeto de Decreto Legislativo é a Proposição 
destinada a regular matéria de sua competência privativa e que 
exceda os limites da economia interna da Câmara, e não sujeita à 
sanção do Prefeito, sendo promulgada pelo Presidente da Câmara. 
§ 1° - Constitui matéria de Projeto de Decreto Legislativo: 
a) aprovação ou rejeição das contas do Prefeito; 
b) concessão de licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito; 
c) autorização ao Prefeito para ausentar-se do Município por mais de 
15 (quinze) dias consecutivos; 
d) concessão de Título de Cidadão Mogiano e de Honra ao Mérito; 
e) cassação de Mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 
f) sustação, no todo ou em parte, da execução de Lei ou Ato 
normativo municipal declarado inconstitucional pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, conforme dispõe o artigo 90, § 3°, da 
Constituição Paulista; 
g) Constituição de Comissões Especiais; 
h) demais atos que independem da sanção do Prefeito e como tais 
definidos em Lei. 
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Portanto, entendemos que o decreto legislativo não é a 

matéria mais apropriada para esse fim. 

Além disso, o projeto não está claro quais medidas do 

Plano SP serão aptas a limitar os vencimentos. 

Portanto, o projeto em questão por se utilizar de 

mecanismo inapropriado não merecer prosperar sob o ponto de vista jurídico. 

Vale lembrar que tais considerações são orientativas dos 

trabalhos desta Casa de Leis. Dessa forma, sob o aspecto jurídico, entendemos que o 

presente projeto não pode ser aprovado, devendo a proposta ser objeto de apreciação 

pelas Comissões Permanentes desta Casa, bem como dos nobres vereadores que, para 

aprovar o projeto, dependerão do voto da maioria dos Senhores Vereadores presentes 

à Sessão em que a matéria for discutida, conforme prevê o parágrafo único do artigo 

79 da Lei Orgânica do Município. 

Era o que tínhamos a informar. 

P. J. 03 de maio de 2.021. 

ANDRÉ DE C GO ALME DA 
{4_ 

PROCURADOR JURÍDICO 






