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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 38. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes 
disposições:  
      I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu 
cargo, emprego ou função;  
      II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;  
      III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, 
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma 
do inciso anterior;  
      IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, 
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 
por merecimento;  
      V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão 
determinados como se no exercício estivesse.  
 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   
   SUGESTÃO:00363 DT REC:03/04/87 
Autor:   

   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE QUE O SERVIDOR PÚBLICO, AO SER INVESTIDO NO MANDATO DE  
VEREADOR SEJA AFASTADO DE SEU CARGO, PODENDO, ENTRETANTO, OPTAR PELA  
PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DO PRÓPRIO CARGO OU DOS SUBSÍDIOS DE  
VEREADOR. 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO:00958 DT REC:14/04/87 
Autor:   

   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS REFERENTES AOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS, DIREITOS,  
PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES. 
 
   SUGESTÃO:01227 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE O SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO DO CARGO PARA EXERCER MANDATO  
ELETIVO TENHA O TEMPO DE SERVIÇO CONTADO PARA TODOS OS EFEITOS  
LEGAIS, OBRIGANDO-SE O ÓRGÃO EM QUE SERVIA A RESPONDER PELO  
RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:01876 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   

   SUGERE A SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR  
PÚBLICO, ESTATUTÁRIO OU CELETISTA, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU  
INDIRETA, QUE EXERÇA MANDATO ELETIVO. 
   
   SUGESTÃO:02074 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O PREENCHIMENTO DE CARGO ELETIVO POR  
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DA ADMINISTRAÇÃO  
DIRETA OU INDIRETA. 
   
   SUGESTÃO:02831 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSIÇÕES SOBRE O SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE MANDATO  
ELETIVO. 
   
   SUGESTÃO:03626 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   

   SUGERE SEJA ASSEGURADO AO SERVIDOR PÚBLICO CANDIDATO A CARGO ELETIVO  
LICENÇA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS INTEGRAIS. 
 
   SUGESTÃO:03638 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   

   SUGERE SEJA ASSEGURADO AO VEREADOR CONTINUAR NO EXERCÍCIO DE  
ATIVIDADES FUNCIONAIS, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04238 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE QUE AO SERVIDOR PÚBLICO SEJA ASSEGURADA A PERCEPÇÃO INTEGRAL  
DE SEUS VENCIMENTOS, QUANDO AFASTADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. 
   
   SUGESTÃO:06126 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
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Texto:   

   SUGERE QUE O VEREADOR, ENQUANTO NO EXERCÍCIO DO MANDATO, NÃO SOFRA  
PREJUÍZO QUANTO ÀS VANTAGENS DO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO DE SERVIDOR  
PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:06285 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE OS FUNCIONÁRIOS CIVIS, INCLUSIVE OS  
QUE EXERÇAM MANDATO ELETIVO; QUE ESTABELEÇAM PRINCÍPIOS DE PROBIDADE  
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:06888 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE AO SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO PARA EXERCER MANDATO  
LEGISLATIVO SEJAM ASSEGURADOS TODOS OS DIREITOS DO CARGO QUE  
EXERCIA ANTES DO AFASTAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:07091 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE O SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO TENHA O SEU  
TEMPO DE SERVIÇO CONTADO PARA TODO OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
ESTABELECE. 
     
   SUGESTÃO:08435 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CANDIDATOS A POSTOS  
ELETIVOS, O DIREITO DE LICENCIAREM-SE ANTES E DEPOIS DAS ELEIÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:09655 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS E OS MILITARES. 
 
   SUGESTÃO:09919 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE O SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO POSSA  
OPTAR ENTRE OS SEUS RENDIMENTOS E OS DA PARTE FIXA DOS SUBSÍDIOS DO  
REFERIDO MANDATO. 
   
   SUGESTÃO:11122 DT REC:23/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAÍ 
URIAS FERREIRA CAMPOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: IGUAI CEP: 45280 UF: BA) 
Texto:   

   SUGERE QUE O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, DETENTOR DE MANDATO DE  
VEREADOR, PERCEBA SUBSÍDIOS PELO CARGO OCUPADO. 
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2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos está disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS - VIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 17 - O servidor público federal, estadual ou municipal, da Administração Direta 

ou Indireta, exercerá mandato eletivo obedecidas as disposições seguintes: 

I - Em se tratando de mandato eletivo remunerado, federal ou estadual, ficará 

afastado sem renumeração de seu cargo, emprego ou função.  

II - Investido no mandato de prefeito municipal, ou de vereador será afastado de 

seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração deles, 

quando paga por entidade da administração direta ou indireta, ou por empresa 

controlada pelo poder público.  

III - Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato, seu 

tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 

por merecimento. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 7.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 18 - O servidor público federal, estadual ou municipal, da Administração Direta 

ou Indireta, exercerá mandato eletivo obedecidas as disposições seguintes:  

I - Tratando-se de mandato eletivo remunerado, federal ou estadual, ficará afastado 

de seu cargo, emprego ou função, podendo optar pela remuneração de um deles;  

II - Investido no mandato de prefeito municipal, ou de vereador será afastado de 

seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração deles, 

quando paga por entidade da administração direta ou indireta, ou por empresa 

controlada pelo poder público;  

III - Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato, seu 

tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 

por merecimento. 

 

Consulte na 24ª reunião da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 

Servidores Públicos a votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 25/7/1987, suplemento, a partir da p. 174, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 5.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 18 - Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 

disposições seguintes:  

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, 

emprego ou função;  

II - investido no mandato de prefeito, de vice-prefeito, ou de vereador, será afastado 

de seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração de 

um deles;  

III - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, 

seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para 

promoção por merecimento. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 4.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 20 - Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 

disposições seguintes:  

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de 

seu cargo, emprego ou função, facultada a opção pela remuneração de um deles;  

II - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, 

seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais.  

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social a votação do Substitutivo do 

Relator.  

Publicação: DANC, 5/8/1987, suplemento, a partir da p. 145, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 92 - Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 

disposições seguintes:  

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de 

seu cargo, emprego ou função, facultada a opção pela remuneração de um deles;  

II - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, 

seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 2.  

(Consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 93 - Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 

disposições seguintes:  

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de 

seu cargo, emprego ou função, facultada a opção pela remuneração de um deles;  

II - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, 

seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 26.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 70 - Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 

disposições seguintes:  

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de 

seu cargo, emprego ou função, facultada a opção pela remuneração de um deles 

aos titulares de mandato municipal;  

II - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, 

seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para 

promoção por merecimento. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 40.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 48 - Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 

disposições seguintes:  

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, 

emprego ou função, sem direito a optar pela sua remuneração;  

II - investido no mandato de Prefeito ou de Vereador, será afastado de seu cargo, 

emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 7567/87, referente à Emenda nº 24686. Rejeitado. 

Destaque apresentado nº 3702/87, supressivo. Aprovado. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, p. 

1645 a 1648, e 1651. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 

Art. 49. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as 

seguintes disposições:  
I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função, sem direito a optar pela sua remuneração;  
 
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Transitórias sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 7. 

(Consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 48. 

 

Requerimento de fusão das Emendas. A emenda resultante da fusão foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 15/03/1988, a partir da 

p. 8427. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 39. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as 

seguintes disposições:  

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, 

emprego ou função;  

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, 

sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;  

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo, não havendo compatibilidade, aplicar-se-á a norma 

do inciso anterior;  

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, 

seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para 

promoção por merecimento;  

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores 

serão determinados como se no exercício estivesse. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

(Consulte a íntegra da emenda da Fase U ao final deste documento.) 

 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 37. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as 

seguintes disposições:  

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, 

emprego ou função;  

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, 

sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;  

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, aplicar-se-á a 

norma do inciso anterior;  

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, 

seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para 

promoção por merecimento;  

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores 

serão determinados como se no exercício estivesse. 

 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/205anc15mar1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi aprovada a inclusão da expressão “ou distrital” no 

inciso I do art. 37.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, Supl. B, p. 

162 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 38. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as 

seguintes disposições:  

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de 

seu cargo, emprego ou função;  

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, 

sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;  

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a 

norma do inciso anterior;  

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, 

seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para 

promoção por merecimento;  

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores 

serão determinados como se no exercício estivesse. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

inciso III.  

(Conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 43). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

    EMENDA:00141 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Texto:   

   Adite-se ao inciso II do art. 17 do  
anteprojeto, a expressão Vice-Prefeito. 
Justificativa: 

Entendo que o Vice-Prefeito deve desfrutar do mesmo direito que se pretende assegurar ao Prefeito e Vereador.  
Parecer:   

   A proposta já se contém no dispositiva: vice-prefeito investido no cargo de prefeito é prefeito e, portanto, 
abrangido pelas prerrogativas que constam do anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00164 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   "Art. Será computado, para todos os efeitos  
legais, o tempo de serviço do servidor afastado  
para o exercício do mandato legislativo." 
Justificativa: 

Objetiva a alteração ora proposta retirar o impedimento constitucional que vem provocando distorção, no que 
concerne ao servidor afastado para o exercício de mandato legislativo, que não pode ser promovido por mérito.  
Tal critério é por demais injusto, pois implica prejuízo de um servidor que exerce função representativa da 
comunidade e no interesse da causa pública. Atua ademais, em detrimento do mandato legislativo, esteio do 
regime democrático.  
Parecer:   

   A emenda constante da proposta do nobre constituinte estabelece: "que seria computado para todos os efeitos 
legais, o tempo de serviço do servidor afastado para o exercício do mandato legislativo". No anteprojeto no item 
III, do art. 17 já contempla a emenda.  
Desta forma, opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00250 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao item I do art. 17 a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..............................  
I - Em se tratando de mandato eletivo  
remunerado, federal ou estadual, ficará afastado  
de seu cargo, emprego ou função, podendo optar  
pela remuneração deles." 
Justificativa: 

Os propósitos da presente Emenda é conferir aos detentores de mandato eletivo, seja federal ou estadual, a 
mesma prerrogativa prevista no item II do mesmo artigo para Prefeitos e Vereadores.  
Se Prefeitos e Vereadores podem optar entre a remuneração correspondente ao mandato eletivo e a relativa ao 
cargo, emprego ou função que exercem no Serviço Público, não há razões para que não se dê tratamento 
idêntico a Deputados Federais, Estaduais ou Senadores, Governadores de Estado ou Presidente da República 
que também detenham cargos ou empregos públicos.  
Parecer:   

   O autor pretende, através da presente emenda introduzir modificação no inciso I, do artigo 17, do anteprojeto,  
no sentido de permitir ao seu servidor público investido de mandato eletivo remunerado, federal ou estadual, 
afastado do cargo ou função, a opção pela remuneração deles.  
Entendemos válida a proposta, pois, se o servidor já tiver a sua vida adaptada ao nível remuneratório de seu  
cargo ou função e ocorrer que, no mandato eletivo, a paga seja muito menor, não será justo obrigá-lo, além do 
desempenho das funções para as quais foi eleito, a baixar o seu nível de vida e o de sua família.  
Opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:00269 APROVADA 
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Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores  
Públicos. Dê-se a seguinte redação:  
Dos Servidores Públicos Civis  
"Art. O servidor será aposentado:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - Voluntariamente após 35 anos de serviço  
para o homem e 30 anos para a mulher.  
Art. Os proventos da aposentadoria serão:  
I - ........................................  
a) .  
b) .  
II - ........................................  
Art. Aos beneficiários de pensão por  
falecimento, assegura-se a manutenção da  
totalidade do salário ou vencimento, gratificações  
ou vantagens pessoais a que fazia jus o servidor  
falecido.  
Art. O servidor público federal estadual ou  
municipal, da Administração Direta ou Indireta,  
exercerá mandato eletivo obedecidas as disposições  
seguintes:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - ........................................ 
Justificativa: 

Procurou-se manter o tempo de serviço previsto para a aposentadoria do homem em 35 anos e para a mulher 
em 30 anos, com a finalidade de não se elevar a despesa com os inativos preservando o erário público.  
A supressão do Parágrafo único deste artigo, deve-se ao fato de haver necessidade de legislações diferenciadas 
e específicas para as aposentadorias dos Civis e dos Militares, pois não há correlação entre os dois, devido as 
diferenças que pontuam suas carreiras.  
Assim também ocorreu com o artigo que estabelece como devem ser as pensões por falecimento, com a 
consequente extinção de seu parágrafo único.  
Ficou fora o texto, o artigo que concede direito de sindicalização ao funcionário público, em razão de serem, as 
atividades desenvolvidas por estes profissionais, prestação de serviço público, não sendo cabível a sua 
interrupção.  
Parecer:   

   Aprovamos à proposta de Emenda do nobre Constituinte:  
- quanto ao que propõe para os beneficiários de pensão por falecimento, conforme texto do anteprojeto, no seu 
art. 15;  
- quanto ao exercimento do mandato eletivo do servidor público federal, estadual ou municipal, da administração 
direta e indireta, conforme dizeres do anteprojeto, no seu art. 17;  
- e rejeitamos à proposta da Emenda ao item III do art. 12, considerando-se que o texto do anteprojeto nesse 
dispositivo, já assegura para o servidor público, sua aposentadoria voluntária após 30 anos de serviço para o 
homem e 25 anos para a mulher, considerando-se, portanto, que a pretensão da proposta  
preceito, contrária a concessão estabelecida. 
   
   EMENDA:00439 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   O Art. 17 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 17. O servidor público federal,  
estadual ou municipal da administração direta ou  
indireta, exercerá mandato eletivo  
obedecidas as disposições seguintes:  
I - Em se tratando de mandato eletivo  
remunerado, federal, estadual ou municipal, ficará  
afastado sem remuneração de seu cargo, emprego ou  
função. (Mantido)  
II - Investido no mandato de prefeito  
municipal ou de vereador das capitais ou de  
municípios com mais de 500 mil habitantes, será  
afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-  
lhe facultado optar pela remuneração deles, quando  
pago por entidades da administração direta ou por  
empresa controlada pelo poder público.  
III - Investido no mandato de vereador de  
município com menos de 500 mil habitantes, havendo  
compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Em caso  
contrário aplicar-se-á norma proposta no parágrafo  
I deste artigo.  
IV - Em qualquer caso que exija o afastamento  
para o exercício do mandato, seu tempo de serviço  
será contado para todos os efeitos legais." 
Justificativa: 

O Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Público, exclui, para fins de 
promoção por merecimento, a contagem de tempo de serviço prestando pelo detentor de mandados eletivos. Tal 
prática não merece subsistir, porque não possui argumento razoável para justificá-la.  
Observe-se que a antiga promoção, hoje substituída por outros institutos, subordinados à denominação de 
Melhorias Funcionais, entre as quais a Progressão, Ascenção e Movimentação, evolui de maneira a repelir a 
discriminação injusta, feita aos parlamentares.  
Hoje o sistema de avaliação – seja de servidores estatutários ou celetistas – observa critérios definidos, em que 
o grau de subjetividade, outrora reinante, cedeu lugar a fatores subjetivos, que impedem favorecimentos. Assine-
se, por oportuno, que os funcionários designados para cargos de Direção e Assessoramento, ou requisitados 
para a Presidência da República e órgãos que lhe são diretamente subordinados, recebem avaliação com os 
índices mais elevados. A prática do Executivo também prospera no Legislativo e no Judiciário.  
Seria inadmissível manter a restrição dirigida àqueles que lograram a confiança popular nas urnas, condenando-
os a permanecerem sem a possibilidade de melhorias funcionais, enquanto perdurarem os respectivos 
mandatos.  
Haverá algum cargo mais relevante, no qual o funcionário possa atuar em prol da Administração Pública, do que 
a função parlamentar? Por que alijar da melhoria funcional o servidor público que se elege? Ele deve participar, 
em igualdade de condições com seus colegas, na forma que for disciplinada pela legislação ordinária, e não 
excluído sumariamente, sofrendo prejuízos irreparáveis, durante várias legislaturas em que for eleito ou reeleito.  
De outro modo, o anteprojeto, tira do vereador o direito de acumular seus subsídios com a remuneração do 
cargo, emprego ou função paga por entidade da administração direta ou indireta ou por empresa controlada pelo 
poder público, o que é uma injustiça principalmente para com os edis de municípios do interior ou com menos de 
500 mil habitantes.  
Nos grandes municípios e principalmente nas capitais – é de fato incompatível a função do vereador com suas 
atribuições do cargo ou função que exerce, porém nas pequenas comunidades onde o vereador percebe parcos 
subsídios e suas sessões são geralmente realizadas duas vezes por semana e a noite injusto seria prejudicar um 
direito adquirido pelos vereadores que podem, perfeitamente, exercer, cumulativamente, seus mandatos com as 
funções públicas normais.  
Parecer:   

   Esta emenda pretende modificar o art.17 do anteprojeto, que trata do exercício de mandato eletivo por servidor  
público. Sugere-se que o afastamento do cargo ou função, na hipótese de mandato eletivo municipal, só ocorra 
nas capitais ou municípios com mais de 500 mil habitantes, porque neles o desempenho do mandato é 
suficientemente absorvente para in- compatibilizar-se com o exercício do cargo ou da função. Alega-se que, nos 
municípios pequenos o vereador encontra tempo para aquele exercício, porque as sessões das Câmaras 
Municipais são esporádicas e, geralmente, à noite.  
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Além disso os subsídios dos vereadores dos pequenos municípios é diminuto.  
Entendemos que a proposta é justa e pode contribuir para o aperfeiçoamento do anteprojeto.  
Nossa opinião é pela aprovação, com a devida adaptação ao anteprojeto. 
   
   EMENDA:00475 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   

   Modifica o artigo 17, II, do Anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos, para:  
Artigo 17 .................................  
II - Investido no mandato de prefeito  
municipal, será afastado de seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração.  
III - Investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízos dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
item I deste artigo." 
Justificativa: 

Levando-se em consideração que na maioria dos municípios brasileiros a remuneração do vereador é por 
demais baixa, o que desestimula até a postulação desta função pública, parece-me mais justo manter a 
possibilidade de cumulação para o funcionário público investido no mandato de vereador.  
Cabe lembrar que, normalmente, as sessões do Legislativo municipal ocorrem no período da noite, permitindo 
assim, o desenvolvimento de outras atividades durante o dia.  
Parecer:   

   A Emenda propôs alteração no inciso II do art. 17, do Anteprojeto, no sentido de subdividi-los em duas partes: 
na primeira, mantém o preceito original relativo ao prefeito e na segunda, estabelece que, em se tratando de 
vereador, fica permitida a acumulação desde que haja compatibilidade de horários.  
Reputamos válida a sugestão, nos termos da sua justificação.  
Opinamos pela aprovação, adaptada a redação à estrutura do Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00476 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   

   Modifica o artigo 17, III, do Anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos, para:  
"III - em qualquer caso que exija o  
afastamento para o exercício do mandato, seu tempo  
de serviço será contado para os efeitos legais." 
Justificativa: 

A maneira que foi apresentado o dispositivo, mantendo a redação da atual Constituição, priva, em parte, aqueles 
que foram distinguidos com o mandato eletivo de progressões funcionais; como se ao exercer o mandato o eleito 
estivesse prestando um desserviço.  
Ao invés de ser tratado com louvor, o mandato eletivo, transitório por natureza, torna-se um obstáculo na vida 
funcional do serviço público que vier a exercê-lo.  
Parecer:   

   O autor pretende com esta Emenda que, sempre que o servidor público for obrigado a afastar-se do cargo para 
exercício do mandato, sem tempo de serviço seja computado para todos os efeitos legais.  
O Anteprojeto excepcionou a promoção por merecimento e optamos pela manutenção desta exceção, não 
porque se pense em prejudicar o servidor afastado tirando-lhe a possibilidade de ser promovido por merecimento 
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no órgão de origem, mas sim pela simples e evidente razão de que o merecimento no serviço só pode ser 
cogitado em relação a quem está no serviço. É impossível verificar-se o merecimento se o servidor está 
ausente.  
Não se trata de discriminação mas sim de uma imposição prática, porque não é possível desvincular o 
merecimento do exercício no cargo.  
Opinamos pela rejeição. 

 

_________________________________________________________________ 

FASE E 

    EMENDA:00145 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   Adite-se ao inciso II do art. 18 do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, a expressão  
"Vice-Prefeito". 
Justificativa: 

Entendo que o Vice-Prefeito deve desfrutar do mesmo direito que se pretende assegurar ao Prefeito e Vereador.  
Parecer:   

   O mérito da proposição reside em que em grande número de municípios as respectivas leis orgânicas 
conferem funções específicas aos vice-Prefeitos. 
   
   EMENDA:00365 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   

   O inciso III, do artigo 18, do Anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos, passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
"III - Em qualquer caso que exija o  
afastamento para o exercício do mandato, seu tempo  
de serviço contado para os efeitos legais." 
Justificativa: 

O mandato eletivo, mantida a redação original, ao contrário de ser motivo de louvor, é um desmerecimento à vida 
funcional daquele que o exerce.  
Parecer:   

   REJEITADA. A disposição do anteprojeto é sábia ao excluir a promoção por merecimento, a qual depende de 
avaliação de desempenho das atividades típicas do cargo e tal é inexequível quando o funcionário se encontra 
afastado. 
   
   EMENDA:00498 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   

   Inclua-se onde couber, o seguinte dispositivo:  
"Art. Ao servidor público federal, estadual  
ou municipal, da administração direta ou indireta,  
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investido em mandato de senador, deputado federal,  
deputado estadual ou vereador, será facultado o  
exercício cumulativo do cargo, função ou emprego,  
havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo  
dos subsídios a que faz jus como detentor do mandato eletivo.  
§ 1o. A lei definirá os casos de  
incompatibilidade entre o desempenho do cargo,  
função ou emprego e o exercício do mandato.  
é2o. Havendo incompatibilidade funcional ou  
de horários ou preferência declarada do  
interessado pelo exercício exclusivo do mandato,  
fica-lhe assegurada a contagem do tempo para todos  
os efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento." 
Justificativa: 

O exercício concomitante de mandato eletivo, de natureza política, e de cargo, função ou emprego na 
Administração Federal, Estadual ou Municipal, não apresenta, a meu ver, nenhum inconveniente para o Serviço 
público se, é claro, houver compatibilidade de horários e inexistir conflito de interesses entre o exercício do 
mandato político e o exercício do cargo de funcionários.  
Aliás, o desempenho simultâneo das atividades política e profissional já é admitido sem discussão quando o 
cargo, a função ou o emprego são exercidos em caráter particular.  
Tome-se como exemplo mais comum o caso dos médicos e dos professores universitários. Eleito e investido em 
mandato de senador, deputado federal ou deputado estadual, continua o médico a clinicar e o professor 
universitário a dar aulas sem nenhum impedimento ou embaraço legal. Mas se se tratar de profissional que 
exerça sua profissão como servidor público, a acumulação lhe é vedada. 
Certo, haverá casos de incompatibilidade, não apenas em função de horários inconciliáveis, mas também de 
conflito de interesses.  
Estes casos, porém, serão definidos na lei que complementará o dispositivo constitucional, na hipótese da 
presente emenda merecer a aprovação dos Constituintes.  
Vale, talvez, lembrar aqui que a Constituição Federal, ainda em vigor, reconhece esse direito aos vereadores, 
aos quais permite, indiscriminadamente, a acumulação do mandato eletivo e do cargo, função ou emprego 
público, que, por ventura, ocupem.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente. Entendemos que o mandato eletivo do servidor público não pode ser exercido 
concomitantemente ao do cargo, função ou emprego por incompatibilidade de horário.  
O anteprojeto prevê apenas uma exceção para o mandato de vereador e ainda assim se houver compatibilidade 
de horário.  
Trata-se, na verdade, do vereador dos pequenos municípios que se reúnem apenas semanalmente, 
quinzenalmente ou até mensalmente.  
Frisamos ainda que a exceção que nos referimos não aparece no texto do anteprojeto aprovado pela 
subcomissão e que a novidade fica por conta do substitutivo da Comissão. 
   
   EMENDA:01034 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   

   O artigo 18 do Anteprojeto oriundo da Subcomissão  
acima indicada, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 18 - O servidor público federal,  
estadual, do Distrito Federal, dos Territórios e  
dos Municípios, da administração direta e  
indireta, exercerá o mandato para o qual for  
eleito, obedecidas as disposições seguintes:" 
Justificativa: 

A emenda supre as omissões no texto anual, das expressões “do Distrito Federal, dos Territórios “ e quem 
necessitam constar, pela existência de eleições nestas unidades da Federação, e também para evitar exclusões 
que possam dificultar, no futuro, a perfeita aplicação dos municípios consagrados pela nova Constituinte.  
Parecer:   

   Aceita no mérito, mantida a redação oferecida pelo anteprojeto. 
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   EMENDA:01119 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Art. O servidor público federal, estadual ou  
municipal da administração direta ou indireta,  
exercerá mandato eletivo obedecidas as disposições  
seguintes:  
I - Em se tratando de mandato eletivo  
remunerado federal, estadual ou municipal, ficará  
afastado sem remuneração de seu cargo, emprego ou  
função. (Mantido).  
II - Investido no mandato de prefeito  
municipal ou de vereador das capitais ou de  
municípios com mais de 500 mil habitantes, será  
afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-  
lhe facultado optar pela remuneração deles, quando  
pago por entidades da administração direta ou por  
empresa controlada pelo poder público.  
III - Investido no mandato de vereador de  
município com menos de 500 mil habitantes, havendo  
compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu emprego, cargo ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Em caso  
contrário aplicar-se-á norma proposta no parágrafo  
I deste artigo.  
IV - Em qualquer caso que exija o afastamento  
para o exercício do mandato, seu tempo de serviço  
será contado para todos os efeitos legais. 
Justificativa: 

O Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, exclui, para fins de promoção por merecimento, a contagem de 
tempo de serviço prestado pelo detentor de mandatos eletivos. Tal prática não merece subsistir, porque 
argumento razoável para justificá-la.  
Observe-se que a antiga promoção, hoje substituída por outros institutos subordinados é denominação de 
Melhorias Funcionais, entre as quais a Progressão, Ascenção e Movimentação, evolui de maneira e repelir a 
discriminação injusta, feita aos parlamentares.  
Hoje o sistema de avaliação seja de servidores estatutários ou celetistas – observa critérios definidos, em que o 
grau de subjetividade, outrora reinante, cedeu lugar a fatores subjetivos, que impedem favorecimentos. Assine-
se, por oportuno, que os funcionários designados para cargos de Direção e Assessoramento, ou requisitados 
para a Presidência da República e órgãos que lhe são diretamente subordinados, recebem avaliação com os 
índices mais elevados. A prática do Executivo também prospera no Legislativo e no Judiciário.  
Seria inadmissível manter a restrição dirigida àqueles que lograram a confiança popular nas urnas, condenando-
os a permanecerem sem a possibilidade de melhorias funcionais, enquanto perdurarem os respectivos 
mandatos.  
Haverá algum cargo mais relevante, no qual o funcionário possa atuar em prol da Administração Pública, do que 
a função parlamentar? Por que alijar da melhoria funcional o servidor público que se elege? Ele deve participar, 
em igualdade de condições com seus colegas, na forma que for disciplinada pela legislação ordinária, e não 
excluído sumariamente, sofrendo prejuízos irreparáveis, durante várias legislaturas em que for eleito ou reeleito.  
De outro modo, o anteprojeto, tira do vereador o direito de acumular seus subsídios com a remuneração do 
cargo, emprego ou função para por entidade da administração direta ou indireta ou por empresa controlada pelo 
poder público, o que é uma injustiça principalmente para com os edis de municípios do interior ou com menos de 
500 mil habitantes.  
Nos grandes municípios e principalmente nas capitais – é de fato incompatível a função do vereador com suas 
atribuições do cargo ou função que exerce, porém nas pequenas comunidades onde o vereador percebe parcos 
subsídios e suas sessões são geralmente realizadas duas vezes por semana e a noite, injusto seria prejudicar 
um direito adquirido pelos vereadores que podem, perfeitamente, exercer, cumulativamente, seus mandatos com 
as funções públicas normais.  
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Parecer:   

   Aprovada parcialmente. No mérito, é incorporável ao anteprojeto parte da sugestão, com a redação adequada 
à harmonia de trato do assunto no seu contexto. 

 

__________________________________________________________________ 

FASE G 

    EMENDA:00004 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   

   Modifica o art. 18, II, do Substitutivo da  
Comissão da Ordem Social, que passa a vigorar com  
a seguinte redação:  
Art. 18 - ..................................  
II - Investido no mandato de prefeito ou  
vice-prefeito, será afastado de seu cargo, emprego  
ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração.  
III - Investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízos dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
item II deste artigo. 
Justificativa: 

Levando-se em consideração que na maioria dos municípios brasileiros a remuneração do vereador é por 
demais baixa, o que desestimula até a postulação desta função pública, parece-me mais justo manter a 
possibilidade de acumulação para o funcionário público investido no mandato de vereador.  
Cabe lembrar que, normalmente, as sessões do Legislativo municipal ocorrem no período da noite, permitindo, 
assim, o desenvolvimento de outras atividades durante o dia.  
Parecer:   

   Rejeitada.  
A redação proposta para os incisos II e III do artigo 18 repete o preceito de Substitutivo anterior. O atual texto 
atende à enorme variedade de situações para o exercício do mandato de Vereador. A possibilidade de opção 
pelo vencimento do cargo ou função pública será tanto maior quanto mais reduzido for o subsídio parlamentar. 
No caso da Câmara se reuniu à noite ou esporadicamente, evidencia tratar-se de municípios de menor 
expressão onde os referidos subsídios são, praticamente, simbólicos. Assim, não há porque facultar-se a 
acumulação, sempre desaconselhada pelos vícios que proporciona. 
   
   EMENDA:00381 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   

   "Art. 18 - Item III "- Suprima-se a expressão:  
"exceto para promoção por merecimento".  
O Item III do art. 18 passa a ter a seguinte redação:  
"III - Em qualquer caso que exija o  
afastamento para exercício do mandato eletivo, seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais". 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 18  

 

Sendo o mandato eletivo uma das mais nobres missões confiadas a uma pessoa pois depende 
fundamentalmente do grau de confiança nela depositada por outros cidadãos, não vemos razão para existência 
dessa exceção citada no item III.  
Parecer:   

   Aprovada.  
A proposta da presente Emenda é a mesma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:01024 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   

   Acrescente-se ao inciso I do art. 18:  
Art. 18 ....................................  
I - tratando-se de mandato eletivo federal ou  
estadual, ficará afastado do seu cargo, emprego ou  
função, sem remuneração. 
Justificativa: 

A Constituição do Estado da Paraíba, aproveitando-se da omissão do texto da Constituição Federal quanto à 
opção de remuneração neste inciso, incluiu a permissão de acumulação de remuneração nessa hipótese. Assim, 
é preciso explicitar que o afastamento do cargo emprego ou função dar-se-á sem remuneração.  
Parecer:   

   Aprovada.  
O complemento sugerido supre a omissão e elite interpretação em causa própria. 
   
   EMENDA:01099 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Dá nova redação ao artigo 18 do Substitutivo  
da Comissão da Ordem Social:  
Art. 18 - O servidor público federal,  
estadual, municipal, autárquico, de empresa  
pública, sociedade de economia mista e fundações  
mantido as pelo Poder Público, investido em  
mandato eletivo federal estadual ou municipal,  
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função,  
sendo-lhe facultado optar pela remuneração do  
mandato ou da que perceber anteriormente à  
investidura, sendo o seu tempo de serviço contado  
para todos os efeitos. 
Justificativa: 

Não deve haver tratamento diferenciado para os diversos mandatos. Todos proveem da mesma fonte - o povo.  
Por esse motivo, aquele que o povo escolhe para representá-lo, não pode sofrer nenhum tipo de restrição, 
sobretudo aquela decorrente do merecimento.  
O seu mérito foi aferido pelo processo mais legítimo – voto direto.  
Esta sugestão nos foi encaminhada pelo Prof. José Mário Ribeiro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado 
do Maranhão, que recebe nosso endosso para que possa ser apreciada pelos órgãos cometentes da Assembleia 
Nacional Constituinte.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
Consideramos aprovada parcialmente a presente Emenda, sem prejuízo do que estabelece o substitutivo do 
anteprojeto. 

 

_________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

    EMENDA:00981 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 92  
Substitua-se o art. 92, que passará a ter a  
seguinte redação:  
Art. 92 - Ao servidor público da  
administração, indireta, sociedade de economia  
mista ou fundações controladas pelo Poder Público,  
em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as  
disposições seguintes:  
I - Tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado do seu  
cargo, emprego ou função, podendo optar pela  
remuneração ou subsídio.  
II - Investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horário, perceberá sua  
remuneração sem prejuízo dos subsídios.  
III - Em qualquer caso que exija o  
afastamento para exercício de mandato eletivo, seu  
tempo de serviço será contado, para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento.  
IV - Para efeito de benefício previdenciário,  
no caso de afastamento, os valores serão  
determinados como se no exercício estivesse." 
Justificativa: 

O novo texto que apresentamos, entendemos mais adequado, na parte do servidor público no exercício de 
mandato eletivo. Pelo País todo, multiplicam-se ações judiciais, interpretações de Tribunais de Contas e 
processos administrativos, pela confusa redação da Constituição atual. Data vênia a redação proposta pela 
nobre Comissão de Sistematização esclarece apenas melhor a situação, ficando longe, porém, de uma 
transparência total sobre o assunto que afeta a vida de milhares de vereadores em todo País. O artigo, com o 
texto que ora apresentamos, melhor condiz com a realidade dos servidores brasileiros e particularmente, dos 
eleitos à mandatos populares.  
   

 
   EMENDA:04325 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 92  
Acrescente-se ao Artigo 92 do Anteprojeto o  
seguinte item III:  
III - na hipótese de funcionários civis de  
carreira, eleitos Deputados Federais, Senadores ou  
Deputados Estaduais, se sua promoção só puder ser  
feita por merecimento, ela será automaticamente,  
se houver e se tiverem sido preenchidas as  
condições legais 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
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__________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00907 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 93  
Substitua-se o art. 93, que passará a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 93 - Ao servidor público da  
administração direta, indireta, sociedades de  
economia mista ou fundações controladas pelo Poder  
Público, em exercício de mandato eletivo,  
aplicam-se as disposições seguintes:  
I - Tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado do seu  
cargo, emprego ou função, podendo optar pela  
remuneração ou subsídio.  
II - Investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horário, perceberá sua  
remuneração sem prejuízo dos subsídios.  
III - Em qualquer caso que exija o  
afastamento para exercício de mandato eletivo, seu  
tempo de serviço será contado, para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento.  
IV - Para efeito de benefício previdenciário,  
no caso de afastamento, os valores serão  
determinados como se no exercício estivesse." 
Justificativa: 

O novo texto que apresentamos, entendemos mais adequado, na parte do servidor público no exercício de 
mandato eletivo. Pelo País todo, multiplicam-se, ações judiciais, interpretações de Tribunais de Contas e 
processos administrativos, pela confusa redação da Constituição atual. Data vênia a redação proposta pela 
nobre Comissão de Sistematização esclarece apenas melhor situação, ficando longe, porém, de uma 
transparência total sobre assunto que afeta a vida de milhares de vereadores em todo País. O artigo, com o novo 
texto que ora apresentamos, melhor condiz com a realidade dos servidores brasileiros e particularmente, dos 
eleitos à mandatos populares.  
Parecer:   

   A redação do artigo 93 é mais restritiva e o texto é mais enxuto. Por outro lado, a sugestão contida nos incisos  
II e IV da emenda contém alguns aspectos conflitantes. O vereador não exerce seu mandato apenas durante as 
sessões na Câmara; ele é um líder comunitário e seu trabalho deve ser diuturno. Enfim, o inciso IV não deve 
constar no texto constitucional, pois pode ser muito bem regulamentado através da legislação ordinária. 
   
   
   EMENDA:04066 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 93  
Acrescente-se ao Artigo 93 do projeto o  
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seguinte item III:  
" III - na hipótese de funcionários civis de  
carreira, eleitos Deputados Federais, Senadores ou  
Deputados Estaduais, se sua promoção só puder ser  
feita por merecimento, ela será automaticamente,  
se houver e se tiverem sido preenchidas as  
condições legais." 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   Pelo não acolhimento por considerarmos a matéria apropriada para Lei ordinária. 
   
   EMENDA:06788 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Art. 93 ............................ 
Dê-se a seguinte redação ao item II do art. 93:  
"O servidor público em exercício de mandato  
eletivo ficará afastado de seu cargo, emprego ou  
função, facultada a opção pela remuneração de um  
deles, contando-se seu tempo de afastamento para  
todos os efeitos legais." 
Justificativa: 

Pela redação do item I, que exige afastamento em todos os casos de exercício de mandato eletivo, fica sem 
sentido o item II que deve, por isso, ser suprimido. 
Parecer:   

   De acordo com a redação proposta para o item I e supressão do item II do art. 93.  
Somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07160 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   Imprima-se ao art. 93 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 93. Ao servidor público em exercício  
de mandato eletivo, aplicam-se as disposições  
seguintes:  
I - tratando-se de mandato eletivo  
federal-ou estadual, ficará afastado de seu cargo,  
emprego ou função;  
II - investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado de seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;  
III - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
item I deste artigo;  
IV - em qualquer caso que exija o  
afastamento para o exercício do mandato eletivo,  
seu tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais;  
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V - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
administração pública direta e indireta, ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo mediante  
concurso público, emprego ou função;  
VI - Excetua-se da vedação do item anterior  
o cargo de Secretário Municipal, desde que o  
Vereador se licencie do exercício do mandato." 
Justificativa: 

Mantido o que dispõe o art. 93 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, os parlamentos 
municipais perderão elementos de muito valor, já acostumados ao trato da coisa pública, encerrando carreiras 
que podem ser até promissoras e salutares ao aperfeiçoamento do regime democrático.  
Em pequenos e médios municípios brasileiros, na sua maioria, somente são realizadas uma ou duas sessões 
semanais na Câmara de Vereadores.  
Em vista disso, deve ser permitida a acumulação do mandato de vereador com outro cargo, emprego ou função 
pública. Não podemos fugir de situações peculiares, como é a do funcionário público eleito vereador, quando se 
sabe que os subsídios são em geral insuficientes, não permitindo que se constitua em única renda.  
Parecer:   

   Entendemos que o trabalho desenvolvido por um representante do povo não se restringe apenas àqueles 
momentos em que se encontra reunido na Câmara Municipal, durante a sessão.  
Sua atividade é, por assim dizer, diuturna e, portanto, também fora do âmbito da Câmara. Em segundo lugar, 
seria constrangedor para ele o exercício concomitante de um cargo com o de um eletivo, razão pela qual 
julgamos que tal emenda não deva prosperar. 
   
   EMENDA:07928 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA SUSTITUITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO ART. 93 do Projeto,  
renumerando-se os incisos  
Substitua-se o art. 93, que passará a ter a  
seguinte redação:  
Art. 93 - Ao servidor público da  
administração direta, indireta, sociedades de  
economia mista ou fundações controladas pelo Poder  
Público, em exercício de mandato eletivo, aplicam-  
se as disposições seguintes:  
I - Tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado do seu  
cargo, emprego ou função, podendo optar pela  
remuneração ou subsídio.  
II - Investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horário, perceberá sua  
remuneração sem prejuízo dos subsídios.  
III - Em qualquer caso que exija o  
afastamento para exercício de mandato eletivo, seu  
tempo de serviço será contado, para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento.  
IV - Para efeito de benefício previdenciário,  
no caso de afastamento, os valores serão  
determinados como se no exercício estivesse." 
Justificativa: 

O novo texto que apresentamos, entendemos mais adequado, na parte do servidor público no exercício de 
mandato eletivo. Pelo País todo, multiplicam-se ações judiciais, interpretações de Tribunais de Contas e 
processos administrativos, pela confusa redação da Constituição atual. Data vênia a redação proposta pelo 
nobre relator da Comissão de Sistematização, esclarece apenas melhor a situação, ficando longe, porém, de 
uma transparência total sobre assunto que afeta a vida de milhares de vereadores em todo País. O artigo, com o 
novo texto que ora apresentamos, melhor condiz com a realidade dos servidores brasileiros e particularmente, 
dos eleitos à mandatos populares.  
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Nossa proposta busca valorizar os legislativos municipais, fazendo-os compor de elementos de real valor, já com 
experiência principalmente no trato da coisa pública, que poderão contribuir de forma salutar e eficaz ao 
aperfeiçoamento das instituições políticas e ao regime democrático.  
Parecer:   

   Entendemos que o atual texto que dispõe sobre a matéria, ora sob exame, encontra-se bastante claro e 
transparente.  
Por outro lado, a emenda introduz uma alteração (inciso II) que julgamos ser prejudicial, tanto para o serviço 
público quanto para a função de vereador. 
   
   EMENDA:09260 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 93 do Projeto de Constituição a  
redação seguinte:  
"Art. 93. Ao servidor público em exercício de  
mandato eletivo aplicam-se as disposições seguintes:  
I - tratando-se de mandato eletivo federal ou  
estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou  
função;  
II - investido no mandato de Prefeito, será  
afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-  
lhe facultado optar pela sua remuneração;  
III - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus, não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á o previsto no item I;  
IV - em qualquer caso que lhe seja exigido o  
afastamento para o exercício do mandato, o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento;  
V - é vedado ao vereador, no âmbito da  
administração pública municipal, direita ou  
indireta, ocupar cargo em comissão ou aceitar,  
salvo concurso público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação do item anterior o  
cargo de Secretário Municipal, na forma  
estabelecida pela Lei Orgânica. 
Justificativa: 

A regra estabelece no Projeto não beneficia o Município, pois obriga o Vereador, quando servidor público, a 
afastar-se do respectivo cargo ou emprego, dedicando-se exclusivamente ao exercício do mandato.  
Ora, é sabido que, em havendo compatibilidade de horário, é perfeitamente válido que o edil exerça 
concomitantemente o mandato e a função pública.  
A obrigatoriedade do afastamento vai permitir que o vereador de um pequeno município ganhe dos cofres 
públicos a sua remuneração de servidor e compareça somente às sessões da Câmara, que em inúmeros casos 
reúne-se apenas uma vez por mês. E o restante do tempo, pago pelos cofres públicos, poderá ser destinado a 
atividade particulares ou ao lazer. 
Parecer:   

   A alteração proposta não deve prosperar. De fato, o vereador de um pequeno município só deverá participar de 
sessões na Câmara uma vez por semana ou até quinzenalmente. Contudo, não devemos nos esquecer que ele 
é um líder comunitário e como tal seu trabalho é diuturno. Por outro lado, há uma incoerência no fato poder 
perceber duas vezes do Poder Público. 
   
   EMENDA:09544 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   

   O art. 93 do Projeto passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
"Art. 93. O servidor público federal,  
estadual ou municipal, da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo.  
§ 1o. Em se tratando de mandato eletivo  
federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo,  
emprego ou função.  
§ 2o. Investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado de seu cargo, emprego ou  
função.  
§ 3o. Investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
§ 1o. deste artigo.  
§ 4o. Em qualquer caso em que lhe seja  
exigido o afastamento para o exercício do mandato,  
o seu tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento.  
§ 5o. É vedado ao Vereador, no âmbito da  
administração pública direta ou indireta, ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso  
público, emprego ou função.  
§ 6o. Excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior o cargo de Secretário Municipal, desde  
que o Vereador se licencie do exercício do mandato." 
Justificativa: 

Não havendo as garantias proposta na Emenda, perderão os parlamentos municipais elementos de muito valor, 
já acostumados ao trato da coisa pública, encerrando carreiras que podem até ser promissoras e salutares ao 
aperfeiçoamento do regime democrático.  
Por isso, não podemos fugir de situações peculiares, como é a do funcionário público eleito Vereador, quando se 
sabe que os subsídios são em geral insuficientes, não permitindo que se constitua em única renda.  
Parecer:   

   Embora o parágrafo 3o. da sugestão contida na emenda exija a compatibilidade de horário, somos do parecer 
que o vereador não possa acumular. O mandato eletivo de vereador exige dentre isenção total e dedicação 
diuturna, ainda que as sessões na Câmara Municipal sejam apenas semanais ou quinzenais. 
   
   EMENDA:09999 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IV  
CAPÍTULO VIII  
SEÇÃO II - Art. 93  
Acrescente-se ao art. 93 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo:  
"Art. 93 ....................................  
Parágrafo único. - Tratando-se de servidor  
investido no mandato de Vereador, havendo  
compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus." 
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Justificativa: 

Introduzimos um parágrafo único no art. 93 do Projeto com o objetivo de reeditar na nova Constituição o preceito 
constante do § 3° do art. 104 da atual, que constitui uma conquista justa aos Vereadores do Brasil, através da 
Emenda constitucional n° 6, de 1976.  
Trata-se de disposição inédita em nossos textos constitucionais, até a promulgação da Emenda n° 6/76, não 
havendo justificativas plausíveis para que o benefício da cumulação não se reedite na nova Carta, quando 
sabemos que nossas Câmaras não têm condições orçamentárias de bem remunerar o exercício da vereança.  
Parecer:   

   Os subsídios dos vereadores que residem em médias e grandes cidades são, geralmente bem significativos. 
Nos pequenos municípios, muitas vezes são irrisórios. Contudo, não podemos generalizar, e deveríamos criar 
um outro dispositivo dispondo sobre critérios para possibilitar a referida acumulação.  
Por outro lado, entendemos ser um tanto impossível, mesmo havendo compatibilidade de horário, o indivíduo 
exercer duas atividades, pagas pelos cofres públicos e de natureza completamente diferente.  
Enfim, a função de vereador exige independência e dedicação exclusiva ao mandato eletivo. 
   
   EMENDA:11609 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 93  
Acrescente-se ao Artigo 93 do Projeto o seguinte item III:  
item III - Na hipótese do servidor ser eleito  
Deputado Federal, Senador ou Deputado Estadual, se  
sua promoção só puder ser feita por merecimento,  
ela será automática, se houver e se tiverem sido  
preenchidas as condições legais. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   O conteúdo da presente emenda deve ser tratado no âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:12056 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 93:  
"I - tratando-se de mandato eletivo federal  
ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego  
ou função, facultada a opção pela remuneração de  
um deles; no caso de mandato municipal aplicar-se-  
à o disposto neste inciso quando houver  
compatibilidade de horário;" 
Justificativa: 

A modificação sugerida é para permitir ao Vereador de pequenas cidades, em que as reuniões da Câmara não 
absorvam todo o seu tempo, o exercício cumulativo de suas obrigações como servidor e da vereança. 
Parecer:   

   A alteração de redação proposta ao inciso I do artigo 93, nota-se, via permitir ao vereador da pequena cidade o 
exercício acumulativo de suas obrigações como servidor e de vereança. Entretanto, a emenda irá permitir o 
mesmo, também ao vereador dos médios e grandes municípios.  
Estaríamos, pois, criando uma norma conflitante.  
Enfim, somos da opinião que o vereador é um líder comunitário e seu trabalho não pode restringir-se apenas às 
sessões na Câmara Municipal.  
Sua isenção recomenda o afastamento do cargo e da remuneração acumulada. 
   
   EMENDA:13053 PREJUDICADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IV, Cap. VIII, Seção II, Art. 93.  
Acrescente-se mais um item ao art. 93 com a seguinte redação:  
"Art. 93 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - Investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
item I deste artigo." 
Justificativa: 

A preocupação em incluir-se mais este item ao art. 93, prende-se à valorização dos legisladores, principalmente 
a nível municipal, que porventura venham a ocupar cadeiras no Legislativo, para que não sejam prejudicados 
pela insensibilidade do estatuído no Art. 93, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, sob 
exame dos doutos Constituintes pátrios.  
Parecer:   

   O artigo 93 não excetua o vereador do afastamento do cargo, pois a questão é bastante complexa. Existem 
aqueles que estão nos pequenos municípios e aqueles que estão nos médios e grandes. Não há dúvida que há 
uma diferença enorme tanto em relação ao tempo de trabalho efetivo como de subsídios.  
O afastamento do Cargo preconizado pelo presente dispositivo objetiva primeiramente a isenção com que deve 
ser exercida a vereança. Em segundo lugar, a atividade do vereador não se restringe ao comparecimento à 
sessão semanal, quinzenal ou mensal na Câmara Municipal. Ele é um líder comunitário e como tal o exercício do 
seu mandato poderá exigir-lhe um trabalho de turno junto as bases. 
   
   EMENDA:13081 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 93 e seus incisos.  
Dar ao artigo 93 e seus incisos a redação seguinte:  
Art. 93 - O servidor público federal,  
estadual ou municipal, da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo.  
I - em se tratando de mandato eletivo federal  
ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego  
ou função;  
II - investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado de seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração;  
III - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á norma prevista no  
inciso I deste artigo;  
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido  
o afastamento para o exercício do mandato, o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
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efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento;  
V - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
Administração Pública direta ou indireta ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso  
público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação parágrafo anterior  
o cargo de Secretário Municipal, ou presidência de  
autarquia, fundação ou empresas Pública, na forma  
estabelecida pela Lei Orgânica, ficando licenciado  
do mandato a partir da posse. 
Justificativa: 

O texto atual do projeto não é regra que beneficie o Município, pois obriga o Vereador servidor público, a afastar-
se do cargo ou emprego para dedicar-se com exclusividade ao mandato.  
Ora, é sabido que, em havendo compatibilidade de horários, o edil pode exercer concomitantemente o mandato 
e a função.  
A obrigatoriedade de se afastar, vai permitir que o Vereador - servidor na pequena cidade, ganhe do cofre 
público sua remuneração de servidor e compareça somente à sessão camarária que pode ser 1 (uma) por mês, 
restando todo o seu tempo já pago pelo cofre público para atividade particular, ou, laser.  
O Prefeito, sim, deve afastar-se do cargo ou função pública. 
Parecer:   

   O artigo 93 não excetua o vereador do afastamento do cargo, pois a questão é bastante complexa. Existem 
aqueles que estão nos pequenos municípios e aqueles que estão nos médios e grandes. Não há dúvida que há 
uma diferença enorme tanto em relação ao tempo de trabalho efetivo como de subsídios.  
O afastamento do Cargo preconizado pelo presente dispositivo objetiva primeiramente a isenção com que deve 
ser exercida a vereança. Em segundo lugar, a atividade do vereador não se restringe ao comparecimento à 
sessão semanal, quinzenal ou mensal na Câmara Municipal. Ele é um líder comunitário e como tal o exercício do 
seu mandato poderá exigir-lhe um trabalho de turno junto as bases. 
   
   EMENDA:14126 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 93  
Dê-se ao art. 93 esta redação:  
Art. 93. - O servidor público, quando no  
exercício de mandato eletivo, ficará afastado de  
seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado  
optar pela remuneração de um deles, contendo-se o  
seu tempo de serviço para todos os efeitos legais,  
ficando vedada a promoção por merecimento. 
Justificativa: 

Esta emenda foi-me sugerida pelo Dr. ADILSON DALARI, ilustre jurista paulista e consagrado administrativista 
pátrio.  
Não há por que distinguir mandatos federais, estaduais e municipais e, muito menos, colocar os primeiros em 
desvantagem com relação ao último.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14430 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 93 do Projeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
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"Art. 93 - O servidor público federal,  
estadual ou municipal, funcionário ou empregado da  
administração direta, indireta, sociedade de  
economia mista ou fundação originada do Poder  
Público, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo:  
§ 1o. - Em se tratando de mandato eletivo  
federal, estadual ou municipal, ficará afastado de  
seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado  
fazer opção entre sua remuneração ou o subsídio  
fixo a que fizer jus.  
§ 2o. - Investido no mandato de vereador e  
podendo seu horário de trabalho ser  
compatibilizado com o horário das sessões da  
Câmara, perceberá a remuneração de seu cargo,  
emprego ou função, sem prejuízo dos subsídios a  
que fizer jus.  
§ 3o. - É vedado ao vereador, no âmbito da  
administração pública direta ou indireta  
municipal, ocupar cargo em comissão ou aceitar,  
salvo mediante concurso público, emprego ou função.  
§ 4o. - Excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior, no âmbito municipal, o cargo de  
secretário municipal, desde que o vereador se  
licencie do exercício do mandato." 
Justificativa: 

Para que a nova Constituição resulte em um documento hábil e se configure na manifestação realmente objetiva 
do Direito, necessário se faz os princípios normativos das ações e as regras diretoras das atividades do indivíduo 
sejam caracterizadas de modo claro e conciso, sem deixar dúvidas quanto à sua interpretação e consequente 
aplicação.  
A presente Emenda, que dispõe sobre o servidor público em mandato eletivo, visa tão somente aperfeiçoar a 
Emenda n° 1P07160-7, apresenta anteriormente, a qual deve, portanto, se desconsiderada.  
Parecer:   

   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:14686 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 93 e incisos, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 93 - Ao servidor público em exercício  
de mandato eletivo, aplicam-se as disposições  
seguintes:  
I - tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou  
função, facultada a opção pela remuneração de um  
deles;  
II - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
inciso I deste artigo;  
III - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
administração pública direta ou indireta  
municipal, ocupar cargo em comissão ou aceitar,  
salvo mediante concurso público, emprego ou  
função;  
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IV - em qualquer caso que exija o afastamento  
para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de  
serviço será contado para todos os efeitos  
legais." 
Justificativa: 

É necessária a proibição de Vereador ocupar cargo em comissão no Município, para garantir a independência e 
harmonia entre os Poderes, já que se permitisse tal procedimento o Vereador ficaria amarrado aos interesses do 
Executivo.  
Quanto a possibilidade do Vereador funcionário público, ficar afastado de seu cargo para somente exercer o 
mandato eletivo, a experiência anterior mostrou-se improdutiva, já que criou a chamada “indústria do Vereador”. 
Recebendo dos cofres públicos e comparecendo, na maioria das vezes, a duas sessões noturnas mensais. 
Daí a razão de se propor, em havendo compatibilidade de horário, o exercício simultâneo do cargo público e do 
mandato eletivo municipal.  
Parecer:   

   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:14957 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   O art.93 contém erro no seu item II, pois,  
segundo o item I, o afastamento se tornou  
obrigatório.  
Dê-se a seguinte redação:  
"O servidor público em exercício, de mandato  
eletivo ficará afastado de seu cargo, emprego ou  
função, facultada a opção pela remuneração de um  
deles, contando-se seu tempo de afastamento para  
todos os efeitos legais". 
Justificativa: 

Pela redação do item I, que exige afastamento em todos os casos de exercício de mandato eletivo, fica sem 
sentido o item II que deve, por isso, ser suprimido.  
Parecer:   

   A pretensão da emenda encontra-se perfeitamente contemplada no nosso projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16634 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Artigo 93 e seus incisos  
Dar ao artigo 93 e seus incisos a redação seguinte:  
Art. 93 - O servidor público federal,  
estadual ou municipal, da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo.  
I - em se tratando de mandato eletivo federal  
ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego  
ou função;  
II - investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado em seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração;  
III - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
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vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
inciso I deste artigo;  
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido  
o afastamento para o exercício do mandato, o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento;  
V - é vedado ao Vereador no âmbito da  
Administração pública direta ou indireta ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso  
público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior o cargo de Secretário Municipal, na forma  
estabelecida pela Lei Orgânica, ficando licenciado  
do mandato a partir da posse. 
Justificativa: 

O texto atual do projeto não é regra que beneficie o Município, pois obriga o Vereador servidor público, a afastar-
se do cargo ou emprego para dedicar-se com exclusividade ao mandato.  
Ora, é sabido que, em havendo compatibilidade de horários, o edil pode exercer concomitantemente o mandato 
e a função.  
A obrigatoriedade de se afastar, vai permitir que o Vereador-servidor na pequena cidade, ganhe do cofre sua 
remuneração de servidor e compareça somente à sessão camarária que pode ser 1 (uma) por mês, restando 
todo o seu tempo já pago cofre público para atividade particular, ou, laser.  
O Prefeito, sim, deve afastar-se do cargo ou função pública. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:17305 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSTO EMENDADO - artigo 93 e seus incisos  
Dar ao artigo 93 e seus incisos a redação seguinte:  
Art. 93 - O servidor público federal,  
estadual ou municipal, da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo.  
I - em se tratando de mandato eletivo federal  
ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego  
ou função;  
II - investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado em seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela  
remuneração;  
III - investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
inciso I deste artigo;  
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido  
o afastamento para o exercício do mandato, o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento;  
V - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
Administração pública direta ou indireta ocupar  
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cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso  
público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior o cargo de Secretário Municipal, na forma  
estabelecida pela Lei Orgânica, ficando licenciado  
do Mandato a partir da posse. 
Justificativa: 

O texto atual do projeto não é regra que beneficie o Município, pois obriga o Vereador servidor público, a afastar-
se do cargo ou emprego para dedicar-se com exclusividade ao mandato.  
Ora, é sabido que, em havendo compatibilidade de horários, o edil pode exercer concomitantemente o mandato 
e a função.  
A obrigatoriedade de se afastar, vai permitir que o Vereador servidor na pequena cidade, ganhe do cofre público 
sua remuneração de servidor e compareça somente à sessão camarária que pode ser 1 (uma) por mês, restando 
todo o seu tempo já pago pelo cofre público para atividade particular, ou, laser.  
O Prefeito, sim, deve afastar-se do cargo ou função pública.  
Parecer:   

   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:17585 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

   O "caput" do artigo 93 do Anteprojeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 93 - Ao servidor público, da  
Administração Direta ou Indireta, em exercício de  
mandato eletivo, aplicam-se as disposições seguintes:  
I -.........................................  
II - ........................................ 
Justificativa: 

Devem ser assegurados aos Servidores da Administração Indireta os mesmos direitos reconhecidos aos 
servidores públicos da Administração Direta e Autárquica, uma vez que a interpretação estrutural do Anteprojeto 
da Constituição, que resultou no artigo 93, não pode deixar de ser a mesma a garantir idêntico direito aos 
servidores da Administração Indireta. Assim, ao se incluir no art. 93 após a expressão “ao servidor público”, a 
intercalada da Administração Pública Direta ou Indireta, se evitará uma discriminação odiosa e odienta aos 
servidores das sociedades de economia mista e das empresas públicas.   
Parecer:   

   A expressão Servidor Público já engloba os da Administração direta e indireta, razão porque a especificação 
torna-se desnecessária. Pelo acolhimento, no mérito 
   
   EMENDA:18074 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Art. 93 e seus incisos  
Dar ao art. 93 e seus incisos a redação seguinte:  
Art. 93. O servidor público federal,  
estadual ou municipal, da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo.  
I - em se tratando de mandato eletivo federal  
ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego  
ou função;  
II - investido no mandato de Prefeito  
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Municipal, será afastado em seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração;  
III - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
inciso I deste artigo;  
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido  
o afastamento para o exercício do mandato, o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento;  
V - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
Administração pública direta ou indireta ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso  
público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior o cargo de Secretário Municipal, na forma  
estabelecida pela Lei Orgânica, ficando licenciado  
do mandato a partir da posse. 
Justificativa: 

O texto atual do projeto não é regra que beneficie o Município, pois obriga o Vereador servidor público, a afastar-
se do cargo ou emprego para dedicar-se com exclusividade ao mandato.  
Ora, é sabido que, em havendo compatibilidade de horários, o edil pode exercer concomitantemente o mandato 
é a função.  
A obrigatoriedade de se afastar, vai permitir que o Vereador-servidor na pequena cidade, ganhe do cofre público 
sua remuneração de servidor e compareça somente à sessão camarária que pode ser 1 (uma) por mês, restando 
todo o seu tempo já pago pelo cofre público para atividade particular, ou, laser. O Prefeito, sim, deve afastar-se 
do cargo ou função pública.  
Parecer:   

   A Emenda entra em detalhes no que diz respeito aos mandatários municipais. O Projeto do Relator é menos 
intervencionista. 
   
   EMENDA:18150 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 93, Título IV, Capítulo  
VIII, Seção II, o seguinte parágrafo único:  
"Art. 93. ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
Parágrafo único. Ao servidor público da  
administração direta ou indireta, das sociedades  
autárquicas, de economia mista e empresas públicas  
fica assegurado o direito de licenciar-se com a  
garantia de seus vencimentos e vantagens, durante  
o lapso de tempo que medir entre o competente  
registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral e  
os 15 (quinze) dias após a data da respectiva  
eleição, mediante simples comunicação de  
afastamento para promoção de sua campanha eleitoral. 
Justificativa: 

Visa o presente dispositivo incorporar ao texto constitucional, o direito do servidor público de licenciar-se sem 
prejuízo de vencimentos e vantagens, como se em exercício estivesse, durante o período compreendido entre o 
registro de sua candidatura e os 15 dias após à data da respectiva eleição.  
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A cada pleito são baixadas normas de caráter temporário relativas à situação de servidores públicos candidatos 
a postos eletivos, inevitável providência diante da escassa abrangência do diploma próprio da categoria, no caso 
o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei n° 1.711, de 23.10.1952).  
São leis peremptas, que definem o tratamento a ser dispensado aos funcionários que tenham de se afastar de 
suas funções para concorrer a cargos eletivos, em eleições passadas. 
Pelo caráter de transitoriedade dessas leis e pela vaga referência contida na Consolidação das Leis do Trabalho-
CLT (art. 272), que dá maior clareza ao afastamento do empregado somente “em virtude das exigências do 
serviço militar ou de outro encargo público”, sem nenhuma referência clara e insofismável quanto ao empregado 
que se candidate a posto eletivo, a matéria alcança prioridade e cabe emprestar-lhe condição de instituto 
permanente e assimilável em nosso ordenamento jurídico eleitoral.  
Entendia-se a desatenção durante o longo período em que a Nação esteve sob o regime autoritário. Hoje, em 
tempos de democracia impõe-se adequar os diplomas jurídicos que regem amplos segmentos sociais do 
cidadão, condição indispensável à instauração de um clima de mais ampla liberdade e segurança para o 
exercício democrático.  
Parecer:   

   Matéria impertinente ao texto constitucional quando apresentada de modo detalhado. Os princípios genes, sim, 
a casuística, não. 
   
   EMENDA:18151 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 93:  
"I - tratando-se de mandato eletivo federal  
ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego  
ou função, facultada a opção pela remuneração de  
um deles; no caso de mandato eletivo municipal  
aplicar-se-á o disposto neste inciso quando não  
houver compatibilidade de horário;" 
Justificativa: 

A modificação sugerida é para permitir ao Vereador de pequenas cidades, em que as reuniões da Câmara não 
absorvam todo o seu tempo, o exercício cumulativo de suas obrigações como servidor e de vereança.  
Parecer:   

   A constituição veda o exercício de funções em diferentes poderes. Que serve a um estará impedindo de 
serviço do outro.  
Há ainda o Problema da acumulação. 
   
   EMENDA:19151 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item I do art. 93 do Projeto, a  
seguinte redação:  
"Art. 93 - ............................. 
I - tratando-se de mandato eletivo federal ou  
estadual ficará afastado de seu cargo, emprego ou  
função, facultada a opção pela remuneração de um  
deles; no caso de mandato eletivo municipal  
cumprir-se-á a regra deste inciso salvo se houver  
compatibilidade de horário." 
Justificativa: 

Busca-se, com a emenda, dar realismo à norma constitucional. Um grande número de Câmaras Municipais 
realizam suas sessões em horário noturno. Nessa hipótese, não há porque se pronunciar o afastamento e exigir 
a opção.  
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A presente emenda foi inspirada em expediente que nos foi dirigido pela União dos Vereadores de Santa 
Catarina, através de seu ilustre Presidente, Vereador Alcino Vieira.  
Parecer:   

   Concluímos pela rejeição ficando mantido o texto original do Projeto, por considerarmos mais adequado e 
coerente com a matéria. 
   
   EMENDA:19220 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ITEM I DO ARTIGO 93  
Acrescente-se item II ao Artigo 93, do  
projeto de constituição, renumerando-se o atual  
inciso II e modificando-se em consequência a  
redação do item I.  
I - tratando-se de mandato eletivo federal ou  
estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou  
função, facultada a opção pela remuneração de um  
deles;  
II - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
item I deste artigo. 
Justificativa: 

Ao prestar a comunidade a representatividade no legislativo municipal, principalmente, das pequenas cidades, 
onde as reuniões da câmara não tomam todo seu tempo e o vereador e servidor, não pode ver-se impedido de 
exercer cargo eletivo.  
Parecer:   

   Concluímos pelo não acolhimento conforme orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:19897 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Substitua-se a redação do art. 93, da Seção  
II, do Capítulo III, do Título IV pela seguinte:  
"Art. 93 O servidor público federal, estadual  
ou municipal, da administração direta ou indireta,  
exercerá o mandato eletivo obedecidas as seguintes  
disposições:  
I - em se tratando de mandato eletivo  
federal, estadual ou municipal, ficará afastado de  
seu cargo, emprego ou função;  
II - investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado de seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração;  
III - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma do inciso I;  
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido  
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o afastamento para o exercício do mandato, o tempo  
de serviço será contado para todos os efeitos  
legais, exceto para promoção por merecimento;  
V - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
administração pública direta ou indireta, ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo por concurso  
público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação do inciso anterior  
o cargo de Secretário Municipal, na forma  
estabelecida pela Lei Orgânica dos Municípios,  
ficando licenciado do mandato a partir da posse. 
Justificativa: 

O texto atual do projeto de Constituição não beneficia o Município, pois obriga o Vereador servidor público a se 
afastar do cargo ou emprego para se dedicar com exclusividade ao mandato. Ora, é sabido que, em havendo 
compatibilidade de horários, o edil pode exercer, concomitantemente, o mandato e a função. Caso contrário, ele 
pode, na pequena cidade, por exemplo, ganhar dos cofres públicos sua remuneração, comparecer a uma única 
sessão da Câmara por mês (nas mais das vezes) e gastar o resto de seu tempo pago pelos cofres públicos em 
atividades particulares ou laser.  
O Prefeito, este sim, deve se afastar do cargo ou função pública para exercer seu mandato, que exige sempre 
tempo integral.  
Parecer:   

   a redação adotada no projeto atende adequadamente ao escopo do dispositivo. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:20555 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - artigo 93 e seus incisos  
Dar ao artigo 93 e seus incisos a redação seguinte:  
Art. 93 - O servidor público federal,  
estadual ou municipal, da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo.  
I - Em se tratando de mandato eletivo federal  
ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego  
ou função;  
II - investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado em seu cargo, emprego ou  
função sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração;  
III - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
inciso I deste artigo;  
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido  
o afastamento para o exercício do mandato, o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento;  
V - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
Administração pública direta ou indireta ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso  
público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior o cargo de Secretário Municipal, na forma  
estabelecida pela Lei Orgânica, ficando licenciado  
do mandato a partir da posse. 
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Justificativa: 

O texto atual do projeto não é regra que beneficie o Município, pois obriga o Vereador servidor público, a afastar-
se do cargo ou emprego para dedicar-se com exclusividade ao mandato.  
Ora, é sabido que, em havendo compatibilidade de horários, o edil pode exercer concomitantemente o mandato 
e a função.  
A obrigatoriedade de se afastar, vaio permitir que o Vereador-servidor na pequena cidade, ganhe do cofre 
público sua remuneração de servidor e compareça somente à sessão camarária que pode ser 1 (uma) por mês, 
restando todo o seu tempo já pago pelo cofre público para atividade particular, ou, laser.  
O Prefeito, sim, deve afastar-se do cargo ou função pública. 
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que deve ser mantido o princípio geral adotado na Constituição de que a pessoal 
que exerce função em que o Poder não poderá simultaneamente exercer em outro. 

 

__________________________________________________________________ 

FASE O 

    EMENDA:20943 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   Dê-se ao inciso I do artigo 70 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 70. ..................................  
I - tratando-se de mandato eletivo federal ou  
estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou  
função, facultada a opção pela remuneração de um  
deles; no caso de mandato eletivo municipal,  
aplicar-se-á o disposto neste inciso quando não  
houver compatibilidade de horário." 
Justificativa: 

A modificação sugerida é para permitir ao Vereador de pequenas cidades, em que as reuniões da Câmara não 
absorvem todo o seu tempo, o exercício cumulativo de suas obrigações como servidor e da vereança.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que a proposta está em oposição a consensos anteriores. 
   
   EMENDA:21044 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 70, inciso II.  
Suprima-se do inciso II, do art. 70, as  
expressões: "exceto promoção por merecimento." 
Justificativa: 

Não se justifica a exceção prevista no dispositivo, tendo em vista que o servidor público ao ser eleito para 
qualquer cargo, obrigatoriamente ficará afastado de suas funções, não podendo assim ser penalizado por 
obediência à preceito constitucional.  
Parecer:   

   Deve prevalecer a redação do dispositivo. Não é justo que o servidor afastado de seu cargo, emprego ou 
função, por quaisquer razões, concorra em condições de igualdade com aquele que se encontra no efetivo 
exercício de suas funções.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:21453 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 70 do Substitutivo do  
relator o seguinte parágrafo único:  
Art. 70 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
Parágrafo único - Ao servidor público da  
administração direta e indireta, das sociedades  
autárquicas, de economia mista e empresas  
públicas, fica assegurado o direito de licenciar-  
se com a garantia de seus vencimentos e vantagens,  
durante o lapso de tempo que medir entre o  
competente registro de sua candidatura na Justiça  
Eleitoral e os 15 (quinze) dias após a data da  
respectiva eleição, mediante simples comunicação  
de afastamento para promoção de sua campanha  
eleitoral. 
Justificativa: 

Visa o presente dispositivo incorporar ao texto constitucional, o direito do servidor público de licenciar-se sem 
prejuízo de vencimentos e vantagens, como se em exercício estivesse, durante o período compreendido entre o 
registro de sua candidatura e os 15 dias após à data da respectiva eleição. 
A cada pleito são baixadas normas de caráter temporário relativas à situação de servidores públicos candidatos 
a postos eletivos, inevitáveis providências diante da escassa abrangência do diploma próprio da categoria, no 
caso o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei n° 1.711, de 23.10.1952).  
São leis peremptas, que definem o tratamento a ser dispensado aos funcionários que tenham de se afastar de 
suas funções para concorrer a cargos eletivos, em eleições passadas.  
Pelo caráter de transitoriedade dessas leis e pela vaga referência contida na Consolidação das Leis do Trabalho-
CLT (art. 272), que dá maior clareza ao afastamento do empregado somente “em virtude das exigências do 
serviço militar ou de outro encargo público”, sem nenhuma referência clara e insofismável quanto ao empregado 
que se candidate a posto eletivo, a matéria alcança prioridade e cabe emprestar-lhe condição de instituto 
permanente e assimilável em nosso ordenamento jurídico eleitoral.  
Entenda-se a desatenção durante o longo período em que a Nação esteve sob um regime autoritário. Hoje, em 
tempos de democracia, impõe-se adequar os diplomas jurídicos que regem amplos segmentos sociais do 
cidadão da mais ampla liberdade e segurança para o exercício democrático.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que a matéria caberá muito bem na legislação eleitoral. 
   
   EMENDA:21883 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 70:  
Art. 70 - Ao servidor público em exercício de  
mandato eletivo federal, estadual ou municipal,  
aplicam-se as disposições seguintes:  
I - em qualquer caso, ficará afastado de seu  
cargo, emprego ou função, podendo optar, se  
titular de mandato municipal, pela respectiva  
remuneração;  
II - seu tempo de serviço será contado para  
todos os efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento. 
Justificativa: 

O objetivo da emenda é dar precisão ao texto, harmonizando-o com as hipóteses suscitadas.  
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Parecer:   

   Pela rejeição, tendo em vista que a solução aprovado pelo Substitutivo atende melhor à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:21929 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Item I do artigo 70  
Acrescente-se item II ao Artigo 70, do  
Substitutivo do Relator, modificando-se a redação  
do item I, alterando-se a numeração do item II:  
I - tratando-se de mandato eletivo federal ou  
estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou  
função, facultada a opção pela remuneração de um  
deles;  
II - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
item I deste artigo; 
Justificativa: 

Ao representar a comunidade no legislativo municipal, principalmente, nas pequenas cidades, onde as reuniões 
da Câmara se realizam no período noturno, o Vereador não deve ser impedido de exercer outra atividade 
profissional, que não tenha incompatibilidade de horário.  
Parecer:   

   Pela rejeição. Embora válida a argumentação, a solução adotada pelo substitutivo foi objeto de apreciação 
pelos membros da comissão que entenderam a mencionada interpretação como mais adequada à realidade 
existente. 
   
   EMENDA:21967 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado - art. 70, I  
Modifica o art. 70, I, do Substitutivo, que  
passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 70 - ..........................  
I - Investido no mandato de prefeito ou vice-  
prefeito, será afastado de seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração.  
II - Investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízos dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
item I deste artigo. 
Justificativa: 

Levando-se em consideração que na maioria dos municípios brasileiros a remuneração do vereador é por 
demais baixa, o que desestimula até a postulação desta função pública, parece-me mais justo manter a 
possibilidade de acumulação para o funcionário público investido no mandato de vereador.  
Cabe lembrar que, normalmente, as sessões do Legislativo Municipal ocorrem no período da noite, permitindo, 
assim, o desenvolvimento de outras atividades durante o dia.  
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Parecer:   

   Pela rejeição. Embora válida a argumentação, a solução adotada pelo substitutivo foi objeto de apreciação 
pelos membros da Comissão que entenderam a mencionada interpretação como mais adequada à realidade 
existente. 
   
   EMENDA:21968 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado - Art. 70, II  
Modifica o artigo 70, II, dando-lhe a  
seguinte redação:  
Art. 70 - ...................................  
II - em qualquer caso que exija o afastamento  
para o exercício do mandato eletivo, seu tempo  
será contado para todos os efeitos legais. 
Justificativa: 

O dispositivo, da maneira em que foi apresentado, priva, em parte, àqueles que forem distinguidos com o 
mandato eletivo de progressões funcionais; como se ao exercer o mandato o eleito estivesse prestando um 
desserviço.  
Ao invés de ser tratado com louvor, o mandato eletivo, transitório por natureza, torna-se um obstáculo na vida 
funcional do servidor público que vier a exercê-lo.  
Parecer:   

   Pela rejeição. Tendo em vista que a solução adotada pelo Substitutivo atende melhor à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:22164 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   

   Suprimir a expressão "exceto para promoção  
por merecimento", do inciso II, do artigo 70,  
ficando assim redigido:  
Artigo 70 - ................................  
............................................  
II - em qualquer caso que exija o afastamento  
para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de  
serviço será contado para todos os efeitos legais. 
Justificativa: 

Tornar justa a perspectiva funcional. Não seja por que o servidor é portador de mandato eletivo que ele deixe de 
ser promovido por merecimento, porque a regra de promoções funcionais uma vez promove por tempo e a outra 
por merecimento. No caso o servidor público só seria provimento de 2 em 2 anos.  
Parecer:   

   Pela rejeição. Estando o servidor fora de sua repartição, não há como promovê-lo por merecimento. 
   
   EMENDA:22357 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Textos emendado: Art. 70, item I.  
Suprima-se do item I do artigo 70 as  
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seguintes expressões: "ou municipal" e "facultada  
a opção pela remuneração de um deles aos titulares  
de mandato municipal". 
Justificativa: 

É comum nos pequenos municípios, modestos servidores elegerem-se para as Câmaras Municipais.  
Estas, por sua vez, além da pequena remuneração que pagam aos seus vereadores, reúnem-se uma ou duas 
vezes por semana, sempre no horário noturno, o que não impede ao Edil exercer outra atividade.  
Não é, pois, adequado, impedir que estes continuem a exercer as suas atividades, inclusive quando públicas, 
com a percepção cumulativa dos vencimentos.  
Parecer:   

   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22603 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   

   Suprimir a expressão "exceto para promoção  
por merecimento", do inciso II do artigo 70,  
ficando assim redigido:  
Art. 70. ....................................  
II - em qualquer caso que exija o afastamento  
para o exercício do mandato eletivo, sem tempo de  
serviço será contado para todos os efeitos legais. 
Justificativa: 

Tornar justa a perspectiva funcional. Não seja por que o servidor é portador de mandato eletivo que ele deixe de 
ser promovido por merecimento, uma vez que a regra de promoções funcionais uma vez promove por tempo e a 
outra por merecimento. No caso o servidor público só seria promovido de 2 em 2 anos.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23296 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 70.  
Acrescente-se ao artigo 70, do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo:  
"Art. 70. ..................................  
Parágrafo único. A partir da aprovação de  
sua candidatura em convenção partidária, o  
servidor público ficará licenciado até o dia  
seguinte à eleição que concorrer, garantida a sua  
remuneração. 
Justificativa: 

Ao servidor público que tiver seu nome aprovado por decisão partidária para concorrer a pleito eletivo, deve ser 
assegurado o direito à percepção de sua remuneração com a competência licença para promoção de sua 
campanha eleitoral. 
Parecer:   

   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos 
adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23487 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 70, inciso I, do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 70 - .............................. 
I - Tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado de seu  
cargo, emprego ou função, facultada a opção pela  
remuneração de um deles. 
Justificativa: 

O direito de opção deve ser assegurado nos três níveis, federal, estadual e municipal.  
Assim, a redação proposta generaliza e estabelece critério mais democrático.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23755 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao inciso I, do artigo 70, a seguinte redação:  
" I - tratando-se de mandato eletivo, federal  
estadual ou municipal, ficará afastado de seu  
cargo, emprego ou função, sendo facultada, no  
entanto, a opção pela remuneração de um deles, se  
o mandato for municipal. 
Justificativa: 

A sugestão proposta elucida melhor o texto vigente no atual ordenamento constitucional através da E.C n° 6/76. 
Parecer:   

   Ante à impossibilidade de se firmar um preceito genérico para todos os municípios, devido à enorme 
diversidade entre eles, optamos por acatar algumas Emendas que deixam à legislação ordinária a 
regulamentação do assunto, mantendo, contudo, a restrição para os mandatos eletivos federais e estaduais. 
   
   EMENDA:24063 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Artigo 70 e seus incisos  
Dar ao art. 70 e seus incisos a seguinte redação:  
Art. 70 - O servidor público federal,  
estadual ou municipal, da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo.  
I - em se tratando de mandato eletivo federal  
ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego  
ou função;  
II - investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado em seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração;  
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III - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
inciso I deste artigo;  
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido  
o afastamento para o exercício do mandato, o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento;  
V - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
Administração pública direta ou indireta ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso  
público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior o cargo de Secretário Municipal, na forma  
estabelecida pela Lei Orgânica, ficando licenciado  
do mandato a partir da posse. 
Justificativa: 

O texto atual do projeto não é regra que beneficie o Município, pois obriga o Vereador servidor público, a afastar-
se do cargo ou emprego para dedicar-se com exclusividade ao mandato.  
Ora, é sabido que, em havendo compatibilidade de horários, o edil pode exercer concomitantemente o mandato 
e a função.  
A obrigatoriedade de se afastar, vai permitir que o Vereador-servidor na pequena cidade, ganhe do cofre público 
sua remuneração de servidor e compareça somente à sessão camarária que pode ser uma por mês, restando 
todo o seu tempo já pago pelo cofre público para exercer atividade particular, ou, laser.  
O Prefeito, sim, deve afastar-se do cargo ou função pública.  
Parecer:   

   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as 
diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24381 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item "I" do art. 70 a seguinte redação:  
"Art. 70 - ..................................  
I - tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado de seu  
cargo, emprego ou função, facultada a opção pela  
remuneração de um deles". 
Justificativa: 

Não se justifica que apenas os eleitos para mandatos municipais possam optar por uma ou outra remuneração. 
O tratamento deve ser igual, conferindo-se também aos eleitos para mandato estadual e federal o direito de 
optarem entre a remuneração correspondente a esse mandato e a do cargo, emprego ou função de origem.  
Parecer:   

   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as 
diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24686 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
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Texto:   

   Emenda Modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 70  
Substitua-se o art. 70, que passará a ter a  
seguinte redação:  
Art. 70 - Ao servidor público da  
administração direta, indireta, sociedades de  
economia mista ou fundações controladas pelo Poder  
Público, em exercício de mandato eletivo, aplicam-  
se as disposições seguintes:  
I - tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado do seu  
cargo, emprego ou função, facultada a opção pela  
remuneração de um deles aos titulares de mandato  
eletivo.  
II - Investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horário, perceberá sua  
remuneração sem prejuízo dos subsídios.  
III - Em qualquer caso que exija o  
afastamento para exercício de mandato eletivo, seu  
tempo de serviço será contado, para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento.  
IV - Para efeito de benefício previdenciário,  
no caso de afastamento, os valores serão  
determinados como se no exercício estivesse. 
Justificativa: 

O novo texto que apresentamos, entendemos mais adequado, na parte do servidor público no exercício de 
mandato eletivo. Pelo País todo, multiplicam-se ações judiciais, interpretações de Tribunais de Contas e 
processos administrativos, pela confusa redação da Constituição atual. Data vênia a redação proposta pelo 
nobre relator da Comissão de Sistematização, esclarece apenas melhor a situação, ficando longe, porém, de 
uma transparência total sobre assunto que afeta a vida de milhares de vereadores em todo País. O artigo, com o 
novo texto que ora apresentamos, melhor condiz com a realidade dos servidores brasileiros e particularmente, 
dos eleitos à mandatos populares.  
Nossa proposta busca valorizar os legislativos municipais, fazendo-os compor de elementos de real valor, já com 
experiência principalmente no trato da coisa pública, que poderão contribuir de forma salutar e eficaz ao 
aperfeiçoamento das instituições políticas e ao regime democrático.  
Parecer:   

   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as 
diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25178 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Suprime a expressão "exceto para promoção por  
merecimento" contida no item II do art. 70 do  
Substitutivo do Projeto de Constituição.  
O item II do art. 70 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 70 - ............................... 
I - ..................................... 
II -"Em qualquer caso que exija o afastamento  
para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de  
serviço será contado para todos os efeitos legais". 
Justificativa: 

Estranhamente a expressão “exceto para promoção por merecimento” voltou a figurar no bojo do Substitutivo, 
mais precisamente no item II do art. 70 quando havia sido suprimida pela comissão da Ordem Social em seu  
art. 20.  
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Sendo o mandato eletivo uma das mais nobres missões confiadas a uma pessoa, não vemos razão para 
existência dessa exceção citada.  
Parecer:   

   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito 
com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25963 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
dispositivo Emendado: Art. 70 e seus incisos  
Dar ao artigo 70 e seus incisos a redação seguinte:  
Art. 70 - O servidor público federal,  
estadual ou municipal, da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidos as  
disposições deste artigo.  
I - em se tratando de mandato eletivo federal  
ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego  
ou função;  
II - investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado em seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração;  
III - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horário, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
inciso I deste artigo;  
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido  
o afastamento para o exercício do mandato, o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento;  
V - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
Administração Pública direta ou indireta ocupar  
cargo em emissão ou aceitar, salvo concurso  
público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior o cargo de Secretário Municipal, na forma  
estabelecida pela lei Orgânica, ficando licenciado  
do mandato a partir da posse. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26609 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 70  
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Modifique-se no Projeto de Constituição  
Substitutivo do Relator, no Artigo 70, o seu  
inciso I.  
Art. 70 - ......................... 
I - tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado de seu  
cargo, emprego ou função facultada a opção pela  
remuneração de um deles.  
II ............................... 
Justificativa: 

Por coerência e equidade aos mandatos eletivos, propugnamos a supressão da expressão “aos titulares de 
mandato municipal”, visto tratar-se de flagrante beneficiamento ao titular de mandato municipal, em detrimento e 
discriminação aos demais titulares de mandato federal e estadual.  
Parecer:   

   O que se propõe com a Emenda conflita com a orientação adotada pelo Relator  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27609 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFITICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 70  
TÍTULO IV  
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO VIII  
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SEÇÃO II  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS  
Dê-se ao artigo 70 do substitutivo do relator  
da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 70 O servidor público federal, estadual  
ou municipal, funcionário ou empregado da  
administração direta, indireta, sociedade de  
economia mista ou fundação originada do Poder  
Público, exercerá ou função originada do Poder  
Público, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo:  
§ 1o. - Em se tratando de mandato eletivo  
federal, estadual ou municipal, ficará afastado de  
seu caro, emprego ou função, sendo-lhe facultado  
fazer opção entre sua remuneração ou o subsídio  
fixo a que fizer jus.  
§ 2o. - Investido no mandato de vereador e  
podendo seu horário de trabalho ser  
compatibilizado com o horário das sessões da  
Câmara, perceberá a remuneração de seu cargo,  
emprego ou função, sem prejuízo dos subsídios a  
que fizer jus.  
§ 3o. É vedado ao vereador, no âmbito da  
administração pública direta ou indireta  
municipal, ocupar cargo em comissão ou aceitar,  
salvo mediante concurso público, em prego ou  
função.  
§ 4o. Executa-se da vedação do parágrafo  
anterior, no âmbito municipal, o cargo de  
secretária municipal, desde que o vereador se  
licencie do exercício do mandato." 
Justificativa: 
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Com a presente emenda não se busca, simplesmente, criar privilégios ou benefícios para a classe dos 
Vereadores.  
É necessário, entretanto, que se esclareça que em pequenos e médios municípios brasileiros, em sua maioria, 
somente são realizadas uma ou duas Sessões semanais e no período noturno, não causando qualquer 
dificuldade ao exercício do mandato com outra atividade pública remunerada.  
Assim, mantido o que dispõe o Art. 70 do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização ao Projeto de 
Constituição, os parlamentos municipais, especialmente, perderão elementos de muito valor, já acostumados ao 
trato da coisa pública, encerrando carreiras que podem ser até promissoras e salutares ao aperfeiçoamento do 
regime democrático.  
Para evitar que tal aconteça e para que a Nova Constituição resulte em um documento hábil, necessário se faz 
que os princípios normativos sejam caracterizados e definidos de modo claro e conciso, sem deixar quanto á sua 
interpretação e consequente aplicação.  
Estas são, pois, as razões da presente Emenda.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27949 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 70 do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição o seguinte dispositivo:  
"Art. 70.  ..................................................  
Parágrafo único. Tratando-se de servidor  
investido no mandato de vereador, havendo  
compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que fizer jus." 
Justificativa: 

Introduzimos um parágrafo único ao artigo 70 do Substitutivo com o objetivo de reeditar, na nova Constituição, o 
preceito constante do § 3° do artigo 104 da atual, o qual constitui uma conquista justa dos vereadores brasileiros, 
através da Emenda Constitucional n° 6, de 1976.  
Trata-se de disposição inédita em nossos textos constitucionais, até a promulgação da Emenda n° 6/76, não 
havendo justificativa plausível para que o benefício da cumulação não seja reeditada na Nova Carta, quando 
sabemos que nossas câmaras municipais, de um modo geral, não têm condições de remunerar adequadamente 
o exercício da vereança.  
Parecer:   

   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos 
adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28506 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se do item I do art. 70, do  
Substitutivo do relator, a expressão "emprego". 
Justificativa: 

A nova redação proposta visa retirar do texto a expressão “emprego” já que não existirá dualidade de regimes de 
trabalho no serviço público.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29200 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 70: Suprima-se. 
Justificativa: 

A matéria disposta não é constitucional, devendo ser regulada por lei ordinária.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29374 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 70  
Acrescente-se ao art. 70 do Substitutivo,  
como inciso II, renumerando-se o atual para III, o  
seguinte dispositivo:  
"Art. 70 - .............................. 
I - ..................................... 
II - Investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
inciso anterior." 
Justificativa: 

O dispositivo aqui proposto para inclusão no texto constitucional consta da atual Constituição, inserido após 
longos debates junto à edilidade de todo o País, ficando demonstrada a perfeita aplicabilidade do preceito, 
inclusive com a flexibilidade necessária para adequar as várias situações existentes em cada município 
brasileiro.  
Parecer:   

   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos 
adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29415 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MILTON BARBOSA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Modifique-se o Artigo 70, da Sessão II, do  
Capítulo VIII, do Título IV, deste Projeto de  
Constituição, acrescentando-lhe as alíneas "a" e  
"b", dando-lhe a seguinte redação:  
Art. 70 - Ao Servidor Público em exercício de  
mandato eletivo, Federal, Estadual ou Municipal,  
ficará afastado do seu cargo, emprego ou função,  
facultada, a opção pela remuneração de um deles  
aos titulares de mandato Municipal, exceto o  
Vereador, cujo procedimento será o seguinte:  
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a - havendo compatibilidade de horários,  
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou  
função, sem prejuízo dos subsídios a que tem direito.  
b - não havendo compatibilidade, o  
procedimento é o deste artigo. 
Justificativa: 

O vereador que é Servidor Público, não deve ser prejudicado, como o é, o Prefeito, Deputado Estadual, 
Governador, Deputado Federal, Senador e Presidente da República, visto que, seus subsídios não são 
suficientes para cobrir as despesas que são feitas aos eleitores e se este é Servidor Público e não há 
compatibilidade de horário, deve perceber dois, pois, será mais uma ajuda.  
É uma situação totalmente diferentemente diferente dos demais mandatos eletivos e se tolher deste direito, 
usufruindo há muitos anos, seria um contrassenso.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29561 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   

   Modifique-se o inciso I do artigo 70 da Seção II do  
Capítulo VIII do Título IV deste Projeto de  
Constituição, acrescentando-lhe as alíneas "a" e  
"b", todas com a seguinte redação:  
"Art. 70. ..................................  
I - Tratando-se de mandado eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado do seu  
cargo, emprego ou função, facultada a opção pela  
remuneração de um deles aos titulares de mandato  
municipal, exceto o vereador, que terá o seguinte  
procedimento:  
a) investido no mandato, havendo  
compatibilidade de horário, perceberá as vantagens  
de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo dos  
subsídios a que fizer jus; e  
b) não havendo compatibilidade, aplicar-se-á  
a norma prevista no inciso I deste artigo." 
Justificativa: 

A emenda ora apresentada, visa a corrigir uma injustiça que estão querendo praticar contra os Edis brasileiros, 
pois, além de ser um direito adquirido (em que pese a argumentação de que no direito público não há direito 
adquirido), mesmo assim, é uma conquista que estes assistentes sociais vêm ostentando há muitas décadas. 
Retirar este direito pura e simplesmente, é violentar a célula mater da sociedade política, o vereador. Com esta 
emenda estrou procurando repor ao devido lugar, o direito que tentaram arrebatar dos vereadores do Brasil.  
Uma coisa não tenho dúvida, de que o relator da Sistematização, o constituinte Bernardo Cabral, haverá de fazer 
justiça aos verdadeiros brasileiros, fazendo contar na nova Carta o que está contido nesta emenda, por ser de 
direito e corrigir uma distorção que acreditamos não ter sido dolosa, mas intencional.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29788 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Título IV, Cap. VIII, Seção II (do Substitutivo do Relator)  
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Elimine-se da parte inicial do item I do art.  
70 a expressão "federal, estadual ou municipal". 
Justificativa: 

A expressão é pleonástica, eis que não há outros tipos de mandato. O inciso continuará claro sem ela.  
Parecer:   

   O que se propõe com a presente Emenda não corresponde à orientação adotada pelo Relator, cujo 
entendimento, em princípio, é no sentido de que a restrição não deve atingir o mandato eletivo, municipal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30051 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   Suprimir a expressão "exceto para promoção  
por merecimento", do inciso II, do Artigo 60,  
ficando assim redigido:  
Artigo 70 - ...........................  
II - em qualquer caso que exija o afastamento  
para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de  
serviço será contado para todos os efeitos legais. 
Justificativa: 

Tornar justa a perspectiva funcional. Não seja por que o servidor é portador de mandato eletivo que ele deixe de 
ser promovido por merecimento, uma vez que a regra de promoções funcionais uma vez promove por tempo e a 
outra por merecimento. No caso o servidor público só seria promovido de dois em dois anos.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30341 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Modificativa-Supressiva  
Dê-se ao inciso I, do art. 70, do  
Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 70 - Ao servidor público em exercício de  
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:  
I - tratando-se de mandato eletivo federal ou  
estadual ficará afastado, sem vencimentos, de seu  
cargo, emprego ou função. 
Justificativa: 

O artigo procura corrigir injustiça com os detentores de mandato eletivo municipal, o vereador. Eis que somente 
os parlamentares (deputados estaduais, federais e senadores) é que exercem o mandato legislativo na sua 
plenitude, sendo o exercício dessa atividade incompatível com a acumulação de outra atividade pública. A vida 
parlamentar nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados e Senado Federal é intensa, impedindo 
que tais parlamentares possam dividir sua atividade parlamentar ou compatibilizá-la com o exercício de outra, 
causando sem dúvida desvirtuamento e diminuição às funções legislativas. Daí porque as restrições não podem 
prevalecer a nível municipal.  
Parecer:   

   Acolhemos, em parte, a Emenda, apenas porque entendemos ser desnecessária a menção à perda dos 
vencimentos, que é implícita. 
   
   EMENDA:30355 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao artigo 70, inciso I, do  
substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 70 - Ao servidor público em exercício de  
mandato eletivo, aplicam-se as disposições  
seguintes:  
I - Tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado de seu  
cargo, emprego ou função, facultado a opção pela  
remuneração de um deles, caso não haja  
compatibilidade de horário. 
Justificativa: 

Deve-se abrir uma exceção aos detentores de mandato eletivo municipal, eis que as sessões pela tradição na 
maioria dos municípios brasileiros são realizadas no período noturno, não causando qualquer dificuldade ao 
exercício do mandato com o exercício de outra atividade pública remunerada, havendo compatibilidade de 
horário.  
Parecer:   

   Acolhemos, em parte a Emenda, para excluir qualquer remissão do servidor público municipal. 
   
   EMENDA:30455 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado - artigo 70 e seus  
incisos a redação seguinte:  
Art. 70 - O servidor público federal,  
estadual ou municipal, da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo.  
I - Em se tratando de mandato eletivo federal  
ou estadual, ficará afastados de seu cargo,  
emprego ou função;  
II - Investido no mandato de prefeito  
Municipal, será afastado em seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração;  
III - investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
inciso I deste artigo;  
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido  
o afastamento para o exercício do mandato, o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento.  
V - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
Administração pública direta ou indireta ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso  
público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior o cargo de Secretário Municipal, na forma  
estabelecida pela Lei Orgânica ficando licenciado  
do mandato a partir da posse. 
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Justificativa: 

O texto atual do projeto não é regra que beneficie o Município, pois obriga o Vereador servidor público, a afastar-
se do cargo ou emprego para dedicar-se com exclusividade ao mandato.  
Ora, é sabido que em havendo compatibilidade de horários, o edil pode exercer concomitantemente o mandato e 
a função.  
A obrigatoriedade de se afastar, vai permitir que o Vereador servidor na pequena cidade, ganhe do cofre público 
sua remuneração de servidor e compareça somente à sessão camarária que pode ser 1 (uma) por mês, restando 
todo o seu tempo, já pago pelo cofre público para atividade particular, ou laser.  
O Prefeito, sim, deve afastar-se do cargo ou função pública. 
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30566 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 40  
Incluir após a expressão art. 70, I - bem  
como os cargos de Secretário e Ministro de Estado,  
Presidente de Autarquias, de Empresas Estatais e  
Fundações, desde que devidamente licenciados pelos  
Legislativos respectivos. 
Justificativa: 

Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de servidores públicos.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30593 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivos Emendado: Art. 40  
Incluir após a expressão Art. 70, I - bem  
como os cargos de Secretário e Ministro de Estado,  
Presidente de Autarquias, de Empresas Estatais e  
Fundações, desde que devidamente licenciados pelos  
Legislativos respectivos. 
Justificativa: 

Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de servidores públicos.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30710 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Aditiva - Complementa o texto do artigo 40  
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Dispositivo Emendado: Art. 40  
Incluir após o vocábulo Artigo 70, I  
"ressalvados os cargos de Secretário e  
Ministro de Estado, Presidente de Autarquias e de  
Empresas Estatais, bem como Fundações, desde que  
devidamente licenciados pelos Legislativos  
respectivos". 
Justificativa: 

Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de agentes públicos.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que não vemos como conciliar o exercício do mantado de Governador ou de 
Prefeito com outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta.  
Admitida tal possibilidade estaríamos prejudicando o bom desempenho ao cargo para o qual foram eleitos. 
   
   EMENDA:31142 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO LOBO (PFL/PI) 
Texto:   

   Suprima-se, no item I do art. 70, do  
substitutivo, a seguinte expressão "in fine":  
"aos titulares de mandato municipal"; 
Justificativa: 

O artigo 70, do substitutivo, refere-se à permissão concedida ao servidor afasta-se, por opção de vencimentos, 
de seu cargo para assumir mandato eletivo, na área federal, estadual ou municipal, segundo o item I do citado 
artigo.  
Ocorre, entretanto, que ao estabelecer a referida opção para os casos de mandato municipal discriminou-se a 
abrangência pretendida pelo disposto no item I, quando se refere a mandato federal, estadual ou municipal. A 
Constituição não pode discriminar situações mesmo sabendo que opções na área federal e estadual seriam mais 
raras, em virtude de salários mais altos. A opção deve ser generalizada. É privativa do servidor público.  
O atendimento da emenda ora proposta virá corrigir um erro facilmente visível conforme exposto.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31268 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 40  
Incluir após a expressão art. 70, I - bem  
como os cargos de secretários e Ministros de  
estado, Presidente de autarquias, de empresas  
Estatais licenciados pelos legislativos  
respectivos. 
Justificativa: 

Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de servidores públicos.  
Parecer:   

   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito 
com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31310 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - o art. e seus incisos  
Dar ao artigo 70 e seus incisos a redação seguinte:  
Art. 70 - O servidor público federal,  
estadual ou municipal, da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecias  
as disposições deste artigo.  
I - em se tratando de mandato eletivo federal  
ou estadual ficará afastado de seu cargo, emprego  
ou função.  
II - investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado em seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração;  
III - investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
inciso I deste artigo;  
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido  
o afastamento para o exercício do mandato, o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento;  
V - é vedado ao Vereador, no âmbito da  
Administração pública direta ou indireta ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso  
público, emprego ou função;  
VI - excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior o cargo de Secretário Municipal, na forma  
estabelecida pela Lei Orgânica, ficando licenciado  
do mandato a partir da posse. 
Justificativa: 

O texto atual do projeto não é regra que beneficie o Município, pois obriga o Vereador servidor público, a afastar-
se do cargo ou emprego para dedicar-se com exclusividade ao mandato.  
Ora, é sabido que, em havendo compatibilidade de horários, o edil pode exercer concomitantemente o mandato 
e a função.  
A obrigatoriedade de se afastar, vai permitir que o Vereador-servidor na pequena cidade, ganhe do cofre público 
sua remuneração de servidor e compareça somente à sessão camarária que pode ser 1 (uma) por mês, restando 
todo o seu tempo já pago pelo cofre público para atividade particular, ou, laser.  
O Prefeito, sim, deve afastar-se do cargo ou função pública. 
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32042 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: art. 70, inciso I.  
Substitua-se o inciso I, do art. 70 pelo seguinte:  
"I - Tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado de seu  
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cargo, emprego ou função, facultada a opção pela  
remuneração de um deles, caso não haja  
compatibilidade de horário". 
Justificativa: 

O que se pretende é possibilitar ao detentor de mandato eletivo, desde que não haja incompatibilidade de 
horário, o exercício de ambas das funções.  
Ao contrário senso, havendo incompatibilidade de horário, persiste a necessidade de afastamento do cargo ou 
função, facultada a opção pela remuneração de um deles.  
A emenda se nos apresenta como bastante ponderável, capaz de ensejar melhor adequação aos servidores 
públicos eleitos para exercer mandato eleitoral.  
Parecer:   

   Pela rejeição, tendo em vista que a propositura colide com a orientação adotada pelo Substitutivo do Relator 
quanto à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:32766 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   

   Dê-se ao Inciso I, do Artigo 70, a seguinte redação.  
Inciso I - tratando-se de mandato eletivo  
federal, estadual ou municipal, ficará afastado de  
seu cargo, emprego ou função, exceto titular de  
mandato de vereador. 
Justificativa: 

A persente emenda objetiva estabelecer o direito do funcionário público exercer cumulativamente o cargo de 
vereador. Com a proibição existente no Projeto da Constituição, qual o funcionário público que irá se candidatar 
nestas circunstâncias, sabendo que se eleito, deverá deixar o cargo de funcionário para assumir a vereança, ou 
então, não assumir.  
Por outro lado, ninguém ignora que as sessões das Câmaras Municipais dos pequenos municipais realizam-se 
apenas quinzenal ou até mesmo mensalmente, ficando o vereador livre a maior parte do tempo.  
Há que se considerar ainda os pequenos subsídios que são pagos a esses vereadores.  
Por essas razões, estou apresentando esta emenda que traduz o anseio e a reivindicação unanime de todos os 
vereadores.  
Parecer:   

   Pela rejeição, tendo em vista que não convém criar privilégios. 
   
   EMENDA:33846 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 70, Item I.  
Suprima-se, do Item I do Art. 70, a expressão  
"aos titulares de mandato municipal". 
Justificativa: 

Não há porque restringir a faculdade tão somente aos titulares de mandato municipal, impondo-se ampliar o 
alcance do dispositivo a qualquer nível de servidor. 
Parecer:   

   Acolhemos, em parte, a emenda, não só para retirar a expressão final, como, também, a referência ao 
mandato eletivo municipal.  
Pela aprovação parcial. 

 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

     EMENDA:00156 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: artigo 49.  
Substitua-se o art. 49, que passará a ter a  
seguinte redação:  
Art. 49. Ao servidor público da administração  
direta, indireta, sociedades de economia mista ou  
fundações controladas pelo Poder Público, em  
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as  
disposições seguintes:  
I - Tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual ou municipal, ficará afastado do seu  
cargo, emprego ou função, podendo optar pela  
remuneração ou subsídio.  
II - Investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horário, perceberá sua  
remuneração sem prejuízo dos subsídios.  
II - Em qualquer caso que exija o afastamento  
para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de  
serviço será contado, para todos os efeitos  
legais, exceto para promoção por merecimento.  
IV - Para efeito de benefício previdenciário,  
no caso de afastamento, os valores serão  
determinados como se no exercício estivesse." 
Justificativa: 

O novo texto que apresentamos, entendemos mais adequado, na parte do servidor público no exercício de 
mandato eletivo. Pelo País todo, multiplicam-se ações judiciais, interpretações de Tribunais de Contas e 
processos administrativos, pela confusa redação da Constituição atual. Data vênia a redação proposta pelo 
nobre relator da Comissão de Sistematização, esclarece apenas melhor a situação, ficando longe, porém, de 
uma transparência total sobre assunto que afeta a vida de milhares de vereadores em todo País. O artigo, com o 
novo texto que ora apresentamos, melhor condiz com a realidade dos servidores brasileiros e particularmente, 
dos eleitos à mandatos populares.  
Nossa proposta busca valorizar os legislativos municipais, fazendo-os compor de elementos de real valor, já com 
experiência principalmente no trato da coisa pública, que poderão contribuir de forma salutar e eficaz ao 
aperfeiçoamento das instituições políticas e ao regime democrático.  
Parecer:   

   A Emenda visa dar nova redação ao art. 49, do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda Coletiva número 2P02039-9. 
   
   EMENDA:00191 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao artigo 49, do Projeto de  
Constituição (A), a seguinte redação:  
"Art. 49 - Ao servidor público em exercício  
de mandato eletivo aplicam-se as seguintes  
disposições:  
I - tratando-se de mandato eletivo federal,  
estadual, ou de Prefeito, ficará afastado do  
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cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado  
optar pela sua remuneração;  
II - investido no mandato de vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á norma prevista no  
item I deste artigo;  
III - em qualquer caso que lhe seja exigido o  
afastamento para o exercício de mandato o seu  
tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por merecimento." 
Justificativa: 

O atual artigo 49, ao invés de incentivar, inibe o exercício de mandato eletivo federal, ou estadual, por servidor 
público, retirando-lhe a faculdade de opção pela remuneração de seu cargo, emprego ou função.  
E, em contradição inadmissível, permite que o Prefeito possa exercer esta opção.  
Além disto, omite qualquer menção aos vereadores, colocando em risco a uniformidade de tratamento da matéria 
por todos os Estados da Federação. Deixa, também, de ordenar a contagem do tempo de serviço para todos os 
efeitos, exceto para promoção por merecimento, nos casos em que seja exigido o afastamento para exercício de 
mandato.  
A redação ora proposta valoriza e incentiva o exercício de mandato eletivo por servidor público, permitindo que 
este não venha ter prejuízos financeiros pelo seu exercício.  
No mesmo sentido, a sugestão do item III, esclarecimento que nos casos de exigência de afastamento para 
exercício de mandato, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 
por merecimento. Tal dispositivo, justo por todos os motivos, e existente na atual Constituição, merece ser 
reiterado pela nova ordem constitucional.  
Por ser indispensável sua aplicação nos níveis municipal estadual e federal, sua previsão deve continuar na 
Constituição Federal, evitando-se tratamento desigual nos Estados e Municípios brasileiros. 
Parecer:   

   A emenda em apreço objetiva dar nova redação ao artigo 49, do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda Coletiva número 2902039-9. 
   
   EMENDA:00576 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   

   Acrescente-se a expressão "ou de Vereador" ao  
Inciso II do Art. 49, do Projeto de Constituição (A):  
Art. 49 - .............................  
I - ........................................  
II - Investido no mandato de Prefeito ou de  
Vereador, será afastado do seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua  
remuneração. 
Justificativa: 

A presente Emenda é a cópia fiel do que constava nos Substitutivos I e II do Relator, Deputado Bernardo Cabral 
e, ainda, do Projeto Hércules.  
Não se admite tamanha injustiça com os Servidores Públicos casando-lhes o direito de se elegerem Vereadores. 
Isto ao nosso ver é discriminatório e a nossa Carta Magna não aceita qualquer tipo de discriminação.  
Lamentavelmente a Comissão de Sistematização suprimiu a expressão “ou de Vereador” o que de outra forma, 
não deixa de ser uma maneira absurda de afastar o Servidor Público do exercício do mandato de Vereador.  
Por esta razão estamos apresentando a presente Emenda que tem por objetivo sanar tão hedionda 
discriminação.  
Parecer:   

   A presente emenda visa alterar o inciso II do art. 49 incluindo o termo "vereador". Alega a ilustre Constituinte 
que sua proposta corrige uma injustiça para com os servidores públicos que, pelo referido dispositivo, teriam o 
direito de se elegerem vereadores cassado. Cumpre-nos esclarecer que não é este objetivo do inciso II do art. 
49. O mesmo, ao contrário do que cogita a autora da presente proposta, beneficia o servidor público eleito 
vereador, que não será obrigado a optar pela remuneração do cargo, emprego ou funções que ocupa e ainda 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 57  

 

poderá acumulá-la com a remuneração de vereador. 
Desse modo, não há como acatar a pretensão presente. 
   
   EMENDA:01278 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   

   Emenda substitutiva e aditiva ao Artigo 49, seção II, capítulo VII, Título III.  
O Artigo 49 do Projeto de Constituição passa  
a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 49. - O servidor público federal,  
estadual ou municipal da administração direta ou  
indireta, exercerá o mandato eletivo obedecidas as  
disposições deste artigo.  
§ 1o. - Em se tratando de mandato eletivo  
federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo,  
emprego ou função.  
§ 2o. - Investido no mandato de Prefeito  
Municipal, será afastado de seu cargo, emprego ou  
função.  
§ 3o. - Investido no mandato de Vereador,  
havendo compatibilidade de horários, perceberá as  
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem  
prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo  
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no  
§ 1o. desta artigo.  
§ 4o. - Em qualquer caso em que lhe seja  
exigido o afastamento para o exercício do mandato,  
o seu tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.  
§ 5o. É vedado ao Vereador, no âmbito da  
administração pública direta ou indireta, ocupar  
cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso público.  
§ 6o. - Excetua-se da vedação do parágrafo  
anterior o cargo de Secretário Municipal, desde  
que o Vereador se licencie do exercício do mandato. 
Justificativa: 

Não havendo as garantias propostas na Emenda, perderão os parlamentos municipais elementos de muito valor, 
já acostumados ao trato da coisa pública, encerrando carreiras que podem até ser promissoras e salutares ao 
aperfeiçoamento do regime democrático.  
Por isso, não podemos fugir de situações peculiares, como é a do funcionário público eleito Vereador, quando se 
sabe que os subsídios são em geral insuficientes, não permitindo que se constitua em única renda.  
Parecer:   

   Emenda ao artigo 49 substituindo o seu teor completo pelo que sugere. A forma adotada pelo Projeto resultou 
de longa, profunda e sábia apreciação do assunto nas comissões onde foi tratado. Além do mais, a proposta 
elimina partes de dispositivos tidos como verdadeiras conquistas institucionais, como por exemplo, a questão da 
opção.  
Pela REJEIÇÃO. 
   
   EMENDA:01412 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 49  
Acrescente-se ao art. 49 o seguinte parágrafo:  
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Parágrafo único - Em qualquer caso em que lhe seja  
exigido o afastamento para o exercício do mandato,  
o seu tempo de serviço será contado para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
Justificativa: 

Trata-se de restabelecer dispositivo constante da atual Constituição, com o objetivo de garantir que o seu tempo 
de serviço seja contado para efeito de aposentadoria bem como evitar que funcionários públicos em exercícios 
de mandato eletivo, sejam beneficiados em promoções por merecimento.  
Parecer:   

   Emenda ao art. 49, no sentido da adição de um parágrafo sobre contagem de tempo para promoção.  
A proposta preenche uma lacuna do Projeto e prestigia postura já incluída no direito constitucional pela 
experiência de Constituições anteriores.  
Pela APROVAÇÃO. 
   
   EMENDA:01765 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO CARLOS BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dê-se a seguinte redação ao incido II, do  
art. 49, do Projeto de Constituição (A); da  
Comissão de Sistematização:  
Art. 49 -....................................  
I -..........................................  
II - Investido no mandato de Prefeito ou de  
Vereador será afastado do seu cargo, emprego ou  
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 
Justificativa: 

Com a presente emenda pretende-se restabelecer a redação dada ao inciso II, do art. 48, do Projeto de 
Constituição (Cabral II), que, a nosso ver, é mais abrangente e deixa definida a situação do funcionário público 
quando investido no cargo eletivo de Vereador.  
Parecer:   

   Emenda ao art. 49, no sentido da inclusão do vereador na questão relativa ao afastamento de cargo público 
que porventura ocupe.  
O Projeto deixou de consignar os edis no dispositivo em virtude de a sua maioria esmagadora não ter 
necessidade de afastamento de seu cargo para o exercício da vereança, enquanto em outros municípios a 
remuneração do vereador é satisfatória, afastando a necessidade em apreso.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
[...] 
CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
[...] 
SEÇÃO II 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 
[...] 
Art. 48. Ao servidor público em exercício de mandato efetivo, aplicam-se as seguintes disposições: 

I – tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, empregado ou função, sem 
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direito a optar pela sua remuneração; 
II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela 
sua remuneração.  
[...] 

 
Assinaturas 
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91. Ivo Cersósimo 
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98. Vieira da Silva  
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100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  
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103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  
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108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
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113. Meira Filho  
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117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
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121. Maurício Nasser  
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126. José Tinoco  
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128. José Tinoco  
129. João Castelo  
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133. Manoel Viana  
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145. Alexandre Costa  
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148. José Santana de 
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153. Luiz Leal  
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157. Amílcar Moreira  
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162. Odacir Soares 
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166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 60  

 

169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 
176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  
186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado 

Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  

210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  

252. Mello Reis  
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255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
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260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
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272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
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285. Dionísio Dal Prá  
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287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
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291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 
 

Justificativa:   

   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o tornavam 
extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União passaria a ter o domínio 
das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao contrario do que 
alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados busca-se, 
igualmente, escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um maior avanço 
do Estado no meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para adequação mais precisa do 
texto às finalidades a que se propõe. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, XI e 
alíneas "b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, XXIV~ Art. 23 
("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII; Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo único; 
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incisos, VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", "d"; Art. 41 
("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e incisos I, 
II; Art. 49 e Parágrafo único. 

PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00742 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   

   Suprima-se do item IV - art. 39 - título III  
- Capitulo VII, a expressão:  
"... exceto para promoção por merecimento". 
Justificativa: 

Sendo o mandato eletivo uma das mais nobres missões confiadas a um cidadão é injustificável a exceção.  
A Comissão da ordem social já havia feito a supressão em seu art. 20, mas no bojo dos substitutivos voltou a constar.  
Entendemos a exceção como penalização para quem eventualmente exerce mandato eletivo.  
Parecer:   

   A emenda suprime a expressão "... exceto para promoção por merecimento", que consta do inciso IV do art. 39 do Projeto 
de Constituição. Trata-se de assegurar, com a supressão do dispositivo, a contagem do tempo de serviço do servidor público 
federal investido em mandato eletivo para promoção por merecimento.  
Optamos, porém, por manter a mencionada exceção, acompanhando a matéria aprovada no 1o. turno de votação.  
Pela rejeição. 

__________________________________________________________________ 

FASE W 

     EMENDA:00276 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   

   Introduzir parágrafo.  
"§... aplicam-se os princípios neste artigo à  
administração indireta, incluídas as fundações  
instituídas e mantidas pelo Poder Público". 
Justificativa: 

Tendo em vista a nova redação conferida ao caput, defina-se a Sistematização aplicada, proporcionalmente o mesmo âmbito 
de aplicação da norma, como aprovado no Plenário.  
 
   
   EMENDA:00503 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescentar após a palavra "estadual" a palavra "ou distrital". 
Justificativa: 

Trata-se de evidente omissão.  
 
   
   EMENDA:00787 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 37  
"Art. 37 - O servidor público em exercício de  
mandato eletivo federal ou estadual, bem como de  
Prefeito Municipal, será afastado do cargo, sendo-  
lhe asseguradas:  
I - a contagem do tempo de serviço, para todos os  
efeitos legais, exceto para promoção por  
merecimento;  
II - a determinação dos valores de seus benefícios  
previdenciários, como se em exercício estivesse.  
§ 1o. - O servidor público investido no mandato de  
Prefeito ou Vereador poderá optar pela sua  
remuneração.  
§ 2o. - Caso haja compatibilidade de horários, o  
servidor público investido no cargo de Vereador  
não perderá as vantagens de seu cargo, emprego ou função." 
Justificativa: 

Trata-se de correção de técnica legislativa.  

 

___________________________________________________________________ 
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