
ESTADO DO RID GRANDE 00 SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZJNHO

LEI MlTNICIPAL N° 6922, de 13 de lJlat"Ço de 2009.

VEREADOR CJLNEI ALBERTO JARRE - VICE-PRESIDENTE DA
CAMARA MlJNlCIPAL DE ÇARAZINHO, ESTADO DO mo GRA~""DE00 SUL.

FAÇO SABER, que o Poder legislativo aprovooe eu, na qualida<ie de
Vice~Presidente da Camara Municipa1, em conformidade com o artigo 66, paragrafo 7". da
Constituiçao Federal, ptomulgo a segulnte lel: •.

AUTORiA:Mesa Diretora

Enlenta: Fixa o sllbsidio €los Vereadores e Presidente da Camara
Municipal. P';efeit.o, Vice-Prefeito e Secretarros Muni<:ipais para ()
periodo administl'ativo qne iniciara em l" de janeiro de 2009 e :fmdara.
em 31 de dezembro de 2012.

Art. l" - O subsidio mensal do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e
Secretllrios do Munidpio de Carazinho para o quatrienio 200912012 tica estabelecldo nos
termos destaLeL

Art. 2" - O subsidio mensal dos Vereadores, na Legislatura que iniciar-se-a em
1" de janeiro de 2009 e finuara em 31 de dezembro de 2012 sera de R$ 3.289,00 {tres mil
duzentos e oitenta e nove reaisl

§ l" • Em carla mes, o subsidio total percebido, i.ndlvidualmente, por Vereador,
nao podera ultrapassar Q valoe de 50010 (cinquenta por cento)da remuneraçao percebida, a
tiMo de subsidio, pelo Prefeito Municipal.

§ 2" • Fica llmitado o subsidio do Vereador ao valor de 40% (quarenta por
CCl.1to)do subsidio percebido, rnensaimente, por Deputado Estadual do Estarlo do Rio Grande
do Sul, 005 termos da Emenda Constitucional n" 25/2000.

§ 3" - As se5sfies plemlrias extraordinarias, nos termos da Constituiçao Federal,
art. 57, paraf,'Tafo 7", nao secaa remuneradas

§ 4° - Somente sera pago o valer correspondente a reuruao ordinaria se o
parlamentar se fizer presente il. refurida reumao CO~ no maximo, 30 minutos de atraso em
relaçao ao honm.o previsto no Regimento Interno da Casa Legisl.ativa Muni.dpa.L

§ ~/ - A ausencia de Vereador em sessao pJenana ordimma ou extraordi.ruiria,
sem justificativa lega!, determinar<l um desconto em seit subsfdio, proporcional ao oomero
tOtal de Se5sOes. ocorridas no mes.
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§ 6" - Considera-se, roma justificativa legal, para deito&. do paragrafo anterior,
ti aprovaçao em Pienano dos motivos apresentados para li ausencia. soba forma de
requerimento,

§ 7° - Excetuath-se dos descontos as ausenclas relativas as sessOes.
extraordinirrias sem que o Vereador tenha tomado ciencia da convocaçao, desde que assim
justifique e seja aceito pelo Pleruirh .,

§ go _ Nos periodos de recesso do Poder Legislativo, os Vereadotes perceberao.
integralmente, os subsidios que thes couber,

§ 9° ~ Em caso de licença para tr'dtamento de saude pelo prazo reoomendado
em laudo m6dico, conforrne previSl!o no Regimento Interno, o Vereador tera direito,
integtalmente, ao subsfdio mensal no mes em que se deu a mob~stja,senda que, ap6s, devera
buscar o beneficio previdenciario.·.

Art. 30 - O Presidente da CimaraMunicipal recebera, mensalmente, subsidio
que correspondeni ao valor que lhe seria devido em ruao de sua oondiçao de Vereador, mais
o acrescimo de 40% (qua:renta por cento) incidente sobre este saIiirio.

Paragrafounico - O substituto legal que, na fonna regimental, assumir a
Presidencia,. nos impedimemos oti ausencias do Presidente da Camara Municipal, fara jus ao
rerebimento do valor do subsidio mensal do Presidente prev'isto neste artigo,
'proporcionalmente ao periodo da substituiçao, por mes. ou fraçao.

Art. 4° - Em caso de viagempara fora do Municipio, a serviço eu para
representaçao da Camata Municipa1, mediante designaçao da Mesa Diretora ou da
Presidencia. devidamente deliberada pela Plenario, poderit. (}Vereador receber dtartas a serem
fixadas mediante iegislaçao propria.

Art. 5" - Em caso de suostituiçao os verearl(jres suplentes terao direitoao valor
do subsidio mensal proporcional ao nlimero por participaçao em sessao pIenaria, ordiflafia e
extraordiniiria.

Art. 6° - O subsidio do Prefeito MunicipaI sera de R$ 12.960,OO (doze mil,
novecentos e sessenta reais).

§ r -Os suhsfdios, nos termos do art, 39, § 4" da Constituiçao Federal, nao
gozam de adicionats relativos a verba de representaçao, gratificaçao natalina, abono de ferias7
()U outtas parcclas remunerat6rias,
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§2° - O disposto neste artigo naoinviabiliza o pagamento do subsidlo relativo
ao gozo de ferias que () Prefei!o e () Vice-Prefeito tem em decortencia de previsao na Lei
Organica Mumcipal.

§3° - Pica ve-dado o pagam.ento de indenizaçao relativa· a ferias nao gozadas.

§ 4° - O substituto legal que,na fonna da lel, assumir a chefia do Poder
Executivo, durante os impedimentos ou ausencias do Prefeito Municipal, fad jus ao
recebimento do valor do subsidio mensal do Prefeito, proporcionalmente ao periodo de

substituiçao por mes ou fra~.

§ SO - Em caso de 1icença para tratamento de sailde pelo prazo recomendado
em laudo medico, o Prefeito tera direito, integralmente, ao suosidio mensal no mes em que se
deu a molestia, sendo que, apOs, deveni buscar () beneficio previdenciario,

Art. -r - O subsidio do Vice-Prefeito sera>de R$ 6A80,OO (seis mil
quatrocentos e oitenta reais) .

.ParigrafoU nico - Percebeni o Vice-Prefeito subsidio quando exercer o cargo
com dedicaçao exclusiva, desempenhando funçOes adminis.trativas, nos tennos dos artigos 54
e 60, §3° da Lel Organica.

Art. 8" - O subsidio do:> Secretanos Municipais sera de R$ 4.212,00 (quatro
mil, duzentos edoze rems).

§ 1" - OS Secretanos Municipais ficam, como regra gera!, vinculado5 ao
regime de trabalho dos demais ocupantes de cargos em Comissao.

§1: - Os subsfdios dos Secreumos, nos termos do art 39, §4° da Constituiçao
Federal, nao gozam de adicionais tals como verba de representaçao, gratificaçao natalina,
abonos de terias, ou outras parcelas remunerat6rias,

§3<>- O disposto no panl.grafo antenor MO mviabiIiza o pagamento de ferias
gozadas ou .indenizadas e proporcionais.

Art. 9"- Os subsfdios de que tra1am os artigos 2", 3", 6°, 'JO e go serao revisados
nas mesmas datas e pelo mesmo percentual que fi)f reajustada a remuneraçao dos servidores
municipais.

Paragrafo unico - Exceçao sera feita no primeiro ano 00 mandato onde os
agentes politicos de que trata esta Lei Mo farao jus li revisao geral que exceda aperda de 10

de janeiro ate a data da concessao.
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Art. 10 - E rondiçio de lega1idade para o pagamento do subsidia das
Vereadores a observancia das Iimites impostos pela Constituiçao Federal e ~la Lei
Complementar nO 101.

§ 1" - A ultrapassagem des limi.tes anuais impedini opagamento das prox:imos
subsidios, ou, ainda, importarao na devoluçao des subsidiQS pagos indevidamente, rorrigidos
com a.'5mesmos acrescimos a que se refere a cobrança dos tributos municipais ematraso . .

§ 2" - E vOOada, em exercicios seguintes, a re<:Uperaç&o de valores niO pagos
em decorrencia das limites coQstitucionais e legais.

Art. II - As despesas decorrelltes desta Lei serao custeadas pelas dotaçëes
orçamentanas prOpria.s.

Art. 12- Ema Lei entfa em vlgor na data de sl,l.aptibHcaçao, rom efeitosa
contar de 10 de janeirQ de 2009.

Registre-se.

Publique-se.

Saia de Reuni5es, em 13 de março de 2009.


