
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTBUINOO UMA NOVA H§TÓRIA

o prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmam Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Projêto de Lea 24 I 2O!7, de 22 de dezembro de ZOL7.

.ALTERA A LEI MUNICIPAL N.O

r.318, DE L4lor.ltL, e oÁ ournas
pnovroÊncras-

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULIABAR GALVIN

MOHAMMAD, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Cámara Municipal de Vereadores aprovou e

ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 10 - O art. 20, da Lei 1.318, de 14 de janeiro de 2011 passa a
vigorar com a seguínte redação:

"Art. 20 - O valor da verba indenizatória será de Rg 3.500,00
(três mil e quinhentos reais) aos vereadores e ao presidente da Mesa
Diretora".

Gabinete da Presidência,

Jaciara, 22 de dezembro de 2017.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publícação,
revogando-se as disposiçôes em contrário.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N,O 24I2OL7

O Projeto de Lei apresentado tem por objetivo alterar a Lei Municipal n.o

1.318, de 14 de janeiro de 2.011 que instituiu a verba indenizatória na Câmara

Municipal de Jaciara pelo exercício parlamentar.

Visa adequar o valor, já que a Lei que o instituiu é do ano de 2.011 e nunca

houve reajustamento.

Desta forma, com o acolhimento deste projeto de lei para denominação

oficial conforme consta, colocamos em apreciaçâo dos nobres Edis desta Casa

Legislativa, o projeto de lei em pauta.

Gabinete da Presidência,

Jaciara, 22 de dezembro de 2017.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de '15 de outubro de 98)

PARECER JURíDr CO O78|2OL7.

neuróRro

Trata-se de Projeto de Lei que altera a Lei Municipal ns 1.318, de

t410U2077, e dá outras providências.

Os âutos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos,

no que importa a presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei.

ANÁtIsE JURíDICA

O aludido Projeto de Lei pretende elevar para a quantia de RS

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) o valor da verba indenizatória aos vereadores.

A respeito da possibilidade de criação de uma verba

indenizatória sui generis, Celso Antônio Bandeira de Mello já prontificou sobre o

universal conceito de verbas indenizatórias: "indenizoções, cuia finolidode é ressarcir

despesos o que o servidor sejo obrigado em rozõo do serviço...".1

l Antônio Bandeira de Mello. curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. P.277
1
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de I 5 de outubro de 98)

Sobre o âssunto valemos de conclusão do Tribunal de Contas do

Estado do Mato Grosso exarada nos autos do processo de consulta np 8.135-3/2006,

por meio do parecer técnico 84/CÍ/2006, o qual serviu de fundamento ao Acórdão

7.761/06, da seguinte forma:

Desta forma, como dispõe a orientação citada acima, é

importante, e necessário, que os vereadores sejam ressarcidos no desempenho de

suas funções. Uma vez que a despesa ocorre em razão e no interesse do Poder

Público.

Como se percebe, as parcelas indenizatórias possuem previsão

constitucional, e destinam-se a ressarcir por uma despesa inerente à administração e

custeada diretamente por ele no exercício das atribuições do respectivo cargo.

(Parecer np l22l2O1O do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso).

tx\
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Em sentido genérico, entende-se por indenização "toda

compensacão ou retribuicão monetária feita por uma pessoa a

outrem, para a reembolsar de despesas feitas ou oara a ressarcir de

perdas tidas".

Essas parcelas indenizatórias, exem plificativamente, ajuda de custos,

diárias e outras formas previstas em lei, correspondem, regra geral,

às despesas inerentes ao Poder Público, mas realizadas pelo agente

público no desempenho de sua função. Essa é, portanto. a razão da

necessária indenizaÇão ao asente público, caso contrário, o fato

resultaria na redução indireta da sua remuneração e enriquecimento

ilícito do Poder Público. (Grifo nosso).

Assim, é constitucional o pagamento de verba indenizatória aos

vereadores para custeio de gastos efetivamente realizados durante a realização de

seus trabalhos. Nesse sentido o artigo 37, Xl da CF traz sobre subsídio e remuneração

dos ocupantes de cargos, funções e empreSos públicos da administração direta:

2



CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

xl - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e

empreBos públicos da administração direta, autárquica e fundacional,

dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo

e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra

espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,

incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não

poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do

Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios,

o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio

mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos

Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o

subsídlo dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a

noventa intêiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio

mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no

âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do

Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

(Redação dada pela Emenda Constitucional ne 41, 19.12.2003)

Há de se destacar que a própria Constituição Federal, em seu art.

37, § 11, excepcionou as parcelas de caráter indenizatório do limite remuneratório dos

agentes públicos, admitindo, assim, o pagamento de despesas dessa natureza:

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de

que trata o inciso Xl do caput deste artigo, as parcelas de caráter

indenizatório previstas em lei. (lncluído pela Emenda Constitucional ne

47, de 2005).

3
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Desta forma, as parcelas de caráter indenizatório não serão

computadas para fins de limites remuneratórios do artigo 37, Xl da CF.



CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Após esta necessária observação prossegue-se o assunto

alegando que o Tribunal de Contas elencou uma série de requisitos para a instituição

de verba indenizatória, conforme Acórdãos ns 2.206/2007 e 7.323/20072, exarados em

processo de consulta, e, portanto, revestidos de efeito normativo.

Dentre os requisitos previstos nos referidos acórdão, estão:

A verba indenizatória possui características que devem ser

observadas pela administração pública ao fazer tal concessão

aos agentes pú blicos:

7) lnstituído medionte lei que estabeleço, entre outros, os critérios pora o concessão, o

valor do indenizoção e respectivo formo de prestoção de contas;

A Lei que institui a Verba lndenizatória no âmbito da Câmara

Municipal é a Lei 1318/2011.

Com relação a esse primeiro requisito cabe ressaltar que a

Administração Pública guia-se pelos princípios constantes no artigo 37, caput, da

Constituição Federal, dentre eles o princípio da legalidade.

Mencionado princípio pode ser conceituado como aquele pelo

qual a Administração Pública só pode fazer o que a lei determinar ou permitir. Assim, a

atividade administrativa é sublegal. É muito famosa a frase de Miguel Seabra Fagundes

a respeito do tema: "administrar e aplicar a lei de ofício"3.

2) É especíÍico, decorrente de lotos ou ocontecimentos previstos em lei que, pelo suo

noturezo, exijo dispêndio finonceiro por porte do ogente público quondo do

2 
Disponível no site www.tce. mt.gov.br/processo.

t 
FAGUNDES, Seabra Miguel. O controle dos atos administrâtivos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro:

Forense, 1979. Pag. 17.

4
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

desempenho das atribuições det'inidos em lei, e, consequentemente, o suo necessário

indenizoção;

3) Pode sq concedido dos agentes públicos do otiva, ocupontes de cargos, lunções e

empregos públicos do administroção direto, outárquico e fundocional, oos membros

de quolquer dos Poderes do União, dos Estodos, do Distrito Federal e dos Municípios,

aos detentores de mondoto eletivo e demois agentes políticos que se enquodrem nos

condições estobelecidos em lei, em observôncio oo regime iurídico oplicóvel à

odministroção;

5) Não obrange outras despesos institucionois e/ou de terceiros, bem como, oquelos

já indenizados sob outro formo ou de responsobilidode pessool do ogente público, cuio

controprestação pelo serviço público redundo em remuneroção ou subsídio;

6) Deve ser estobelecida em valor compotível e proporcionol oos gastos reolizodos

pelo próprio agente no desempenho do otribuição descrito em lei;

Dessa forma, a verba indenizatória não possui característica de

valor fixo pago mensalmente aos vereadores em exercício. Assim sendo, a verba

indenizatória é paga quando comprovado o dispêndio financeiro no exercício das

funções.

h\
5
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Assim sendo, novamente a ideia de que a lei traga os fatos e

acontecimentos suscetíveis de indenização.

4) Destino-se o compensar o ogente público por gostos ou perdos inerentes à

administroçõo, mos realizados pessoolmente pelo ogente no desempenho do

otribuição definido em lei, sob peno de enriquecimento ilícito do odministroção;
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

7) Ndo pode ser incorporodo e nem integro o remuneroçdo, os subsídios ou proventos

poro quolquer fim;

8) Seró suprimido tão logo cessem os fotos ou ocontecimentos que dão enseio oo

ressorcimento, sem que se caracterize violoção à irredutibilidode soloriol;

70) Submete-se oos controles interno e externo;

77) A prestoção de contas deve ser opresentodo de ocordo com os critérios

estobelecidos em lei podendo ser medionte a opresentoçõo prévio de documentos

comprobotórios dos despesos ou, o exemplo do prestoção de contos de diários

(tombém de notureza indenizotória), por meio da opresentoçõo de relotórios de

otividodes desenvolvidos, em que se demonstre a eficócio do agente público no

desempenho do otribuição definida em lei;

12) Sero concedido em observôncio oos princípios da leoolidade' rozoobilidode.

ti, ode ublic tm ssoolidode

Dos requisitos conclui-se que a verba indenizatória deve ser

instituída mediante lei, que prevejam quais são as verbas passíveis de indenização,

bem como a forma de ressarcimento. Desta forma, desde que preenchido os requisitos

listados acima, poderá a verba indenizatória ser concedida.

As modificações propostas por meio do Projeto de Lei ns

24/2017 na Lei ne t.3Lgl2OtL, dize respeito ao valor da indenização.

6
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

estabelecido em volot compotível e proporcionol dos gastos reolizodos pelo próPrio

crgente no desempenho da otribuição descrito em lei;

Como determinar qual o valor compatível e proporcional aos

gastos realizados? Uma das soluções seria traçar um paralelo dos valores recebidos a

título de verba indenizatória ao longo dos anos e comparar com os gastos atuais,

através de índ ices oficiais.

A Verba lndenizatória percebida pelos vereadores corresponde a

RS 2.5OO,OO (dois mil e quinhentos reais), recebido desde janeiro de 2013.

Sobre a possibilidade de aumento ou criação de verba

indenizatória no decorrer do curso da legislatura, segue o entendimento abaixo:

A verba indenizatória pode ser criada no curso da legislatura e

vigorar no mesmo exercício financeiro, como todas as demais

despesas públicas, atrelada à previa previsão orçamentária eis

que, por não ter natureza remuneratória, não se sujeita ao

princípio da anterioridade insculpido no art. 29, Vl, da

Constituição da República de 1988. Consultas n. 734.298

(22 I 08 / 2oo7 l, 689.e t7 (03/08/200s ) e 65 1. 3 e0 ( 28 I tl I 2oorl. I

A verba indenizatória pode ser criada no curso da legislatura e

vigorar no mesmo exercício financeiro, como todas as demais

despesas públicas, atrelada à previa previsão orçamentária eis

que, por não ter natureza remuneratória, não se sujeita ao

princípio da anterioridade insculpido no art. 29, Vl, da

Constituição da República de 1988. Consultas n. 734.298

(22 I oB / 2oo7 ), 68s.9 17 (03/08/200s ) e 6s 1. 3e0 ( 28 I LL / 200t],.

7
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No tocante ao valor da indenização tem-se que: Deve ser
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Por fim, é oportuno elencar (e também sem esSotar sua

enumeração), que esta despesa não se enquadra nas vedações do parágrafo único do

art. 21, porque são despesas que não têm o caráter de despesa com pessoal, conforme

esclareceu o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em reiteradas decisôes,

como nos Acórdãos np 2.20612007 (DOE 05.09.20071 e 7.323/2007 (DOE 13.06.2007),

citados no recente JulSamento Singular np 4t0412O73, de 06.08.2013, sob Relatoria do

Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima, decidindo Consulta realizada peta Câmara

Municipal de Pontal do Araguaia:

Nesta esteira, verifica-se que o assunto foi tratado por esta

Corte na Resolução de Consulta np O29 /2OLl e nos Acórdãos

nss 2.206/2007 (DOE os/09/2oo7l e 1.323/2007 (DOE

t3l06l2007\...

Assim, os itens 7 e 9 da ementa da decisão exarada pelo

Acórdão np 2.206120O7, deixam claro que as verbas

indenizatórias pagas a agentes públicos, desde que observados

os demais requisitos constantes da Resolução de Consulta ns

29l2}tt e do Acórdão citado, não têm natureza

remuneratóriã, logo não se submetem a nenhum dos limites

relativos a despesas com pessoal, inclusive aquele previsto no

§ ls do art. 29-A da Constituição Federal.

Neste sentido, também foram citados pela TERCEIRA CÂMARA

CÍVEL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N9 60080/2013 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA

CAPITAL-MT.

coNcLUsÃo
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^ ESTADO DE MATO GROSSO

encontra guarida nas resoluções do TCE/MT, competindo aos Vereadores a análise do

mérito.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...1 o agente o

quem incumbe opinor não tem o poder decisório sobre o matério que lhe é submetido,

visto que coisos diversos sdo opinor e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o parecer.

Jaciara/MT, 22 de dezembro de 2017 .

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Pelo exposto, o Projeto de Lei respeita as regra de competência e

mN'tq*^
MICHET KAPPES

oAB/MT 14.185
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