
 

REGULARIDADE DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E ENQUADRAMENTO NOS LIMITES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
SERÃO FISCALIZADOS NAS 224 CÂMARAS MUNICIPAIS 

 
Uma equipe de auditores de controle externo foi credenciada, nos termos do art. 190 do Regimento Interno, para realização de instrução 

de processo de Fiscalização/Levantamento, devendo a ação abarcar 224 (duzentos e vinte e quatro) municípios – Poder Legislativo – 
Câmaras Municipais, no exercício de 2020, inclusive a regularidade dos subsídios dos vereadores e enquadramento nos limites da 
Constituição Federal. 

 

Fonte: Diário Oficial Eletrônico - TCE-PI-nº 104/2021  

Teresina - Piauí, Quarta-feira, 09 de junho de 2021. 

 
 

 



 

Fonte: 

https://www.google.com/search?q=fOTOS+DE+CAMARAS+MUNICIPAIS&rlz=1C1GCEA_enBR955BR955&sxsrf=ALeKk01k3kEWKqjh5sNyORmhS4a

NMpLsJA:1623368635757&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ofFnGNMW68r_NM%252Cc26OkBiq9EcQEM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSRQ2wWjFaBvDoV3fRMeSDNvnpDkg&sa=X&ved=2ahUKEwi7n_62n47xAhVNqJUCHXtNBTMQ9QF6BAgMEAE#imgrc=xw6rz2V_gNeIaM 

 

Poderíamos dizer que fiscalização é um gênero do qual o levantamento é uma espécie, junto com outras quatro definidas, segundo o regimento interno do 
TCU: auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento. (Art. 238 a 243, RI).  
 
*levantamento– utilizado para conhecer organizações e instituições governamentais, atividades, programas e ações do governo. Também usado para 
identificar viabilidade e objetos de fiscalizações;  

 auditoria– instrumento largamente presente nas ações de controle, é por meio de auditorias que os Tribunais avaliam se a gestão dos recursos públicos 
está de acordo com a lei e analisa o desempenho da administração pública; é o exame independente e objetivo de uma situação ou condição, em confronto 
com um critério ou padrão preestabelecido, para que se possa opinar ou comentar a respeito para um destinatário predeterminado. É um instrumento de 
fiscalização.  

 inspeções– feitas para completar lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias e representações contra a administração pública;  

 acompanhamento– utilizado para avaliar o desempenho de órgãos e entidades públicas e verificar se os atos de gestão estão de acordo com os princípios 
da legalidade e da legitimidade durante um período predeterminado;  

 monitoramento– instrumento usado em fiscalizações que verificam o cumprimento e resultados de decisão do TCs. 
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Seção II    

Dos Servidores Públicos 

  

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

    § 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: 

        I -  a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; 

        II -  os requisitos para a investidura; 

        III -  as peculiaridades dos cargos. 

    § 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 

públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de 

convênios ou contratos entre os entes federados. 

    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII 

e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 



 

    § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão 

remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 

prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 

    § 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor 

remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. 

    § 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e 

empregos públicos. 

    § 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes 

da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de 

qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, 

inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. 

    § 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º. 

    

Histórico de Alterações do Artigo 

EMC-019 de 04/06/1998  

Dispositivo Texto Anterior   Alteração 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/EMC19_04.06.1998/EMC19.asp


 

   Art. 39. A União, 

os Estados, o 

Distrito Federal e 

os Municípios 

instituirão, no 

âmbito de sua 

competência, 

regime jurídico 

único e planos de 

carreira para os 

servidores da 

administração 

pública direta, 

das autarquias e 

das fundações 

públicas. 

  

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, noconselho âmbito de suapolítica competência, 

regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das 

autarquias e dasremuneração fundaçõesde públicas.pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

   Par. 1 § 1º A lei 

assegurará, aos 

servidores da 

administração 

direta, isonomia 

de vencimentos 

para cargos de 

atribuições iguais 

ou assemelhados 

do mesmo Poder 

ou entre 

  

§ 1º A leifixação assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições 

iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderespadrões Executivo, Legislativo e Judiciário, 

ressalvadas as 

vantagens de carátervencimento individual e asdos relativasdemais àcomponentes naturezado ousistema aoremuneratório local 

de trabalho. observará: 



 

servidores dos 

Poderes 

Executivo, 

Legislativo e 

Judiciário, 

ressalvadas as 

vantagens de 

caráter individual 

e as relativas à 

natureza ou ao 

local de trabalho. 

   Par. 1 

Inc. I 

 
  

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; 

   Par. 1 

Inc. I 

 
  

II - os requisitos para a investidura; 

   Par. 1 

Inc. I 

 
  

III - as peculiaridades dos cargos. 

   Par. 2 § 2º Aplica-se a 

esses servidores 

o disposto no art. 

7º, IV, VI, VII, VIII, 

IX, XII, XIII, XV, 

XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX, XXII, XXIII 

  

§ 2º Aplica-seA a esses servidores o disposto no art. 7ºUnião, IV,os VI,Estados VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXII, XXIII e XXX.o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de 

convênios ou contratos entre os entes federados. 



 

e XXX. 

   Par. 3  
  

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

   Par. 4  

  

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão 

remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X 

e XI. 

   Par. 5  
  

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor 

remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. 

   Par. 6  
  

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos 

e empregos públicos. 

   Par. 7  

  

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários 

provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento 

de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização 

do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. 

   Par. 8    § 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º. 

 
 

 

 


