
PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR “RECIFE SEM MORDOMIAS” 

      Ementa: Dispõe sobre a redução de 
      gastos públicos na Câmara de   

      Vereadores do Recife por meio do corte  
      de verbas destinadas a auxílio   

      alimentação e refeição, auxílio gasolina,  
      auxílio paletó, verba indenizatória e  

      verba de gabinete dos vereadores. Além  
      de critério para aumento salarial. 

Art. 1º - O subsídio dos vereadores será reajustado pela Câmara Municipal 

somente no último ano da legislatura, até trinta (30) dias antes das eleições 

municipais, tal reajuste salarial será atrelado ao Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (IPCA) acumulado do ano vigente, não podendo ser superior. 

Parágrafo único: Revoga o §2º do art. 45 da Lei Orgânica Municipal do Recife 

(LOMR) 

“§ 2º Considerar-se-á alterado o subsídio vigente, no valor correspondente a 

setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais, sempre que a 

Assembléia Legislativa Estadual promova, a qualquer tempo, nova fixação dos 

subsídios dos seus respectivos Deputados; (Redação dada pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 20/2006)” 

Art. 2º - Revoga-se a Lei Municipal Nº 17.102/2005 que garante aos parlamentares 

desta Casa o direito de receberem o auxílio-alimentação e refeição, no valor de R$ 

3.095,86 (três mil noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) mensais sob a 

forma de créditos eletrônicos em cartões magnéticos ou em qualquer outra forma 

de pagamento. A presente lei proibe esta Casa de criar ou propor benefícios para 

esta finalidade. 

Art. 3º - Revoga-se o auxílio-combustível, benefício previsto na Lei Municipal Nº 

17.522/2008, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais, 

despesa paga pela Câmara diretamente ao fornecedor dos créditos eletrônicos. 

Fica estabelecida proibição de proposição e criação de auxílios desta natureza. 

 

Art. 4º - Revoga-se a Lei Municipal Nº 17.277/2006 que trata do pagamento de 

serviços postais e de telefonia dos vereadores no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e 

cem reais) mensais por gabinete parlamentar, despesa paga diretamente pela 

Câmara ao fornecedor. 



Art. 5º - Modifica parágrafo segundo do Artigo 30 do Regimento Interno da Câmara 

que prevê a ajuda de custo de no início e no final da legislatura de um subsídio 

mensal, mais conhecido com auxílio-paletó, retirando-o do texto. 

Art. 6º - Modifica a Lei Municipal Nº 17.159/2005 que trata da verba indenizatória 

no valor de R$ 4.600,00 pagas pelo próprio vereador mensalmente, sendo 

ressarcido após análise da prestação de contas apresentadas pelo gabinete; 

reduzindo em 50% tal valor, sendo fixado em R$ 2.300,00. Assim como, a verba 

de gabinete, recurso destinado ao pagamento de até 18 cargos comissionados no 

valor de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) mensal sofre 

redução de 50% em seu valor, sendo fixado em R$ 24.400,00. A partir da próxima 

legislatura (2020-2023), essas verbas serão extintas da Câmara de Vereadores do 

Recife.  

Parágrafo único: Ambas alterações promovidas no Art. 6º desta lei passam a 

vigorar no ano seguinte de sua aprovação.  

 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

"A Suécia não oferece luxo aos seus políticos. Nessa sociedade essencialmente 
igualitária, a classe política não tem status de uma elite bajulada, nem os 
privilégios de uma nobreza encastelada no poder. Sem direito a imunidade, 
políticos suecos podem ser processados e condenados como qualquer cidadão. 
Sem carros oficiais e motoristas particulares, deputados se acotovelam em ônibus 
e trens, como a maioria dos cidadãos que representam."   

 

A citação de abertura desta seção foi extraída do livro "Um País sem 
Excelências e Mordomias", fruto de uma série de reportagens que a jornalista 
Cláudia Wallin, em 2013, produziu para uma emissora brasileira a respeito dos 
políticos suecos. Sabemos das diferenças de formação territorial, geográfica e 
demográfica; mas o que precisamos atentar é para o fato de que um país como a 
Suécia não paga o que o Brasil paga aos seus políticos, apesar de terem 
condições financeiras. A experiência nórdica é baseada em princípios equitativos, 
de igualdade e zelo pelo dinheiro público.  

O presente Projeto de Lei visa diminuir as regalias e mordomias que os 
parlamentares do Recife possuem, privilégios que atentam contra o interesse 
público. Atualmente, a Câmara de Vereadores tem um orçamento de R$ 130 
milhões ano, maior que o da Secretaria de Assistência Social que gira em torno de 
R$ 35 milhões, oferecendo serviços a população em situação de risco, com mais 



de 600 servidores e terceirizados atuando para a realização da Política Nacional 
de Assistência Social. Os gastos com o legislativo municipal é extremamente 
elevado, o que nos conduz a necessidade de redução e discussão sobre o modelo 
de funcionamento da Câmara Municipal do Recife. 

A primeira proposta deste projeto de lei visa regulamentar os aumentos 
salariais dos vereadores, normalmente no último ano da legislatura, os 
parlamentares aumentam seus próprios salários sem obedecer a nenhum critério 
econômico ou algum tipo de indicador como o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), a famosa inflação; legislando em causa própria, sem nem mesmo a 
realização de uma consulta pública ou realização de audiência pública para se 
discutir a necessidade do aumento. Por isso, esta proposta estabelece o IPCA do 
último ano da legislatura como indicador para a realização do reajuste, não 
podendo ser acumulativo dos últimos três anos, para a próxima legislatura. Em 
Estocolmo, capital da Suécia, o vereador não possui salário, ele recebe apenas 
uma contribuição pelos serviços prestados e continua exercendo suas atividades 
profissionais, sendo licenciado para as atividades parlamentares no período da 
tarde. 

Atualmente, o salário de um vereador em Recife é de R$ 14.365,00, valor 
significativo para sua manutenção na cidade, um pouco mais de 15 salários 
mínimos. Tal quantia, para os padrões do trabalhador brasileiro, está muito acima 
da média nacional. Segundo o IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios (PNAD) 2015, a renda média nacional é de R$ 1.113,00, em 
Pernambuco é de R$ 822,00; fica claro que o valor pago aos vereadores é 
suficiente para viver dignamente. Situação bem diferente dos 60% dos brasileiros 
que vivem com um salário mínimo, segundo o Censo 2010. Portanto, garantir um 
auxílio-alimentação de R$ 3.095,86 é um desrespeito ao contribuinte, não há 
embasamento para a defesa e garantia desse auxílio, a não ser a da regalia e 
farra com o erário público. Isso é uma afronta ao povo recifense, o piso nacional 
do professor da educação básica é de R$ 2.135,64 (ano base 2016), não há 
justificativa para tamanha regalia. 

A função parlamentar de vereador não requer do mesmo a necessidade de 
percorrer toda a cidade, tal verba destinada aos parlamentares municipais daria 
para percorrer 5.104 km mensalmente. Em nenhuma condição o gabinete do 
vereador conseguirá se aproximar de tal quilometragem. Assim como, os 
trabalhadores brasileiros que bancam seu deslocamento para o trabalho, os 
vereadores devem fazer o mesmo. Caso aja a necessidade de saída a trabalho, 
sendo justificado e solicitado o veículo oficial, a Câmara disponibilizaria o 
transporte, há outras formas mais inteligentes de uso do dinheiro público. Sem 
sombra de dúvida, tal garantia se caracteriza como regalia e gasto indevido. 

Mais uma garantia que necessita de revogação, o auxílio telefonia e correios, 
R$ 2.100,00 para os 39 vereadores custearem suas despesas com comunicação 
em seus gabinetes. A respeito de comunicação por Correios, há inúmeras 
plataformas digitais que enviam as atividades parlamentares aos eleitores de 
maneira mais prática, rápida e barata. Quanto a telefonia a mesma coisa, tal gasto 
é incompatível com outras atividades que utilizam o telefone móvel e pacotes de 
internet em suas atividades. Vale destacar que a própria existência do gabinete 
constitui uma mordomia. Em Estocolmo, o vereador não possui gabinete, nem 
secretária e nem cargos comissionados; quando há a necessidade de realizar 



reuniões, a Câmara disponibiliza salas, toda agenda fica sob os cuidados do 
parlamentar; para suportar os vereadores, a Câmara municipal possui técnicos 
especialistas em várias áreas que elaboram relatórios e informações para 
subsidiar as atividades parlamentares. 

O auxílio-paletó é imoral, não há parâmetro algum para se defender o seu 
pagamento. Nenhuma profissão possui tamanha mordomia, a defesa deste 
pagamento só encontra defensores entre aqueles que se beneficia dela. Não 
estamos falando aqui de atividades fabris, na qual há a necessidade de garantia 
de trajes de proteção específicos e que se deterioram com o tempo, precisando 
ser reposto pelo empregador, garantindo a integridade física do trabalhador. 

  Por fim, chegamos na verba de gabinete e indenizatória, ambas foram 
criadas para subsidiar as atividades parlamentares. A primeira, a verba de 
gabinete, permite a contratação de até 18 cargos comissionados para assessorar 
os parlamentares em suas atividades. Para isso, são disponibilizados R$ 
58.800,00 mês por gabinete, aqui estamos diante de uma falta de sintonia com as 
democracias mais consolidadas. Em muitos países nórdicos, a função não exige 
tamanho aparato de assessores. Por isso, propomos a redução de 50% deste 
valor. Assim como, na verba indenizatória de R$ 4.600,00 mês, utilizada para 
custear aluguel escritório e material de expediente dos gabinetes. 

Desta forma, com a aprovação deste projeto de lei "Recife Sem Mordomias", 
faremos uma economia anual estimada em R$ 11.430.000, na lesgislatura (4 
anos) de R$ 45.687.000. Recurso que poderia ser destinada as demandas sociais 
do Recife, implantação de políticas públicas, etc.O povo está cansado do mau uso 
do recurso público, prioritariamente no poder legislativo. Por isso, se quisermos 
construir uma sociedade equitativa, devemos instituir tal princípio primeiro no 
Estado. Basta de regalias e mordomias. 

 


