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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL. DE CARAzlNHO.,
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LEI MUNICIPAL N" 69Z2.de 13 de iilarço de 2009.

VEREA])()R GaNEI ALBERTÕ JARRE- VJC&PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL. DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, qu~ o PO<ier legislativoaproVOiJe eu, na qualidaqe de
Vi~Presidente da Câmara Munícipal, em çonformidade com o artigo 66. parágrafo 7", da
Constituição FederaJ,promulgo a seguinte lei: •.

AUTORlA:Mesa Diretora

Ji3menta: Fixa ~. subsídio dos. Vereadores e Pr:eiidente da Câmara
M~nieip4I,Prefeito. ViCe--Prefeitó e Secrttári4ls Municipais para o
perfodo administrativo que iniciará em l° de JaBeiro de 200~ elmdarã
em 31 de dezembro de 1012. .

~.'" ..

Art. r - o subsidio mensal do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e
Secretários do Município de Cl!Iazinho para o quatriênio 2009/2012 fiCa estabelecido nos
termos desta Lei.

Art. r -o subsídio mensal dos Vereadores, na Legislatum que íniciar~se-á em
}O de janeiro de 2009 et1ndará em 31 de dezembro de 2012 será de R$ 3.289,OO{tr& mil

. duzeotose QÍtentaenove reais).

~ 1" - Em cada mês, o Silbsídio total percebido, individualmente, por Vereador,
alio poderá ultrapaSSar o valor de 50"/0 (cinqüenta por cento) da remuneração percebida, a
título de subsídio, peloPreíeito Municipal.

f 2" - Fica limitado o S\,lbsídio do Vereadorao valor de 4do/•• «(jUllrtmtlJ por
cento). do subsjdio. perce\>ido, mensalmente, por Deputado Estadual do Estado do Rio Gnmde
do Sul, .nOstermos da Emenda Constitucional nO 2512000.

li 30 - As sessões plenárias extraordinárias, nos termos da Constituição federal.
art. 57, parágrafo 'P.não serio fEm1Uneradas

i 4° • SOll1ellle será pago o valor correspondente à reunião ordinária se o
parlamentar se fi7.er presente iI. referida reunião com. no màximo. 30 minutos de atraso em
relação ao horário previSto no Regimento Interno da Casa Legislativa Municipal.

fi S' - A ausência de Vereador em sessão plenária ordinãria ou extraordinária,
sem jW,1iticativa legaL determinará um desconto em seu, subsídio. proporcional ao llÚmero f'

total d~ sessões.órotTidas no mês. .~..\\
~\, ....,
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~ 6" - ConSidera-~, como justificativa legal, para efeitos do parágrafo anterior.
a aprovação em Plenário dos motivos apresentados para a ausência. sob a rorma de
requerimento. •

~ 78 - Excetuam-se dos descontos as ausenculsrelativas às sesSões
extraordinârias sem que o Vereador tenha tomado ciência da convocação, desde que assim
justjfique e seja açeno peToPlenário. •

f S'l- Nos penados deteeesso do Poder Legislativo, os Vereadores perceberão,
integralmente, os subsidios que lhes couber.

. ~'8_Em C8sade licença para tratamento de -saúde pelo prazo recomenclado
em laudo mêdiCQ~confornte preW8ãO no Regimento Interno, o Vereador terá direito;
integtaIfu.ente, ao subsidio mensal nO mês em que se deu a moléstia, sendo que, após, deverá
buscar o benef"rcio prevIdenciário.'

"

Art. JO - O Presidente da CãInáta Municipal receberá. mensalmente. subsídio
que corresponderáao,,1llor que lheserla devido em razão de sua condição de Vereador, mais
o acréscimo de 40% (quarenta por cento) ii1Cidente sobte esté saliu:io.

Parágra,fo único - O substituto legal que, na foma regimenta1, assumir a
Presidência, nos impedimentos ou ausências do Presídente da Çâmara Municipal, fará jus ao
recebimento do valor do subsidio mensal do Presidente pr~isto neste artigo,
'proporcionalmente ao período da substituiç&>. por mês Ou tração.

Art. 48 - Em caso de viagem para fora. do Município, a serviço ou para
representação da. Câmara Municipal, mediante designação da Mesa Diretora ou da
Presidência, de,,'idamenté delib~adape1o Plen~, poderá Q VereadOr receber diárias a serem
fixadas mediante legislaçãopróprla.

Art. 5° - Em caso de substituição os vereadores suplentes terão direito ao valor
do subsídiornénsal proporeional ao IIÚmero por participação em sessão plenária, ordinária e
extraordinária. .

ArL 6° - O sub$idio do Prefeito Municipal será de R$ 12.960,00 (doze mil,
novecentos e sessenta reais),

~ l° - Os subsídios, DQS termos do art. 39, ~ 4° da Constituição Federal; não
gozam de adicionais relativos a verba de representação, gratificação natalina, abono de férias,
QUouttas parcelas remuneratórias.
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~ 2° - O disposto neste artigo não iuviabiliza o pagamento do subsídio relativo
.ao gozo de férias que o Prefuito e o Vi<»-Prefeito têm em decorrência de previsão na Lei
Orgânica Municipal .

.f 3° - Fica vedado o pagamento de indenização re1ativa.a lerias não gozadas.

14° -O substituto I~l que, na forina da lei, assumira chefia do Poder
Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao .
recebimento do valor do. SUbsídio ú1.el1$al do Prefeito, proporcionalmente ao período de
substiwiçãopormês ollfr~;

f so. ~Em caso de licença para tratamento de saúde pelo prazo recomendado
em laudo médico. o Prefeítoterá direita, integrah;n~e. ao subsídio mensal no mês em que se
deu a inoléstia, sendo que, após, deverá buscar o beneficioprevidenciârio.

. Art. 7" - O subsídio do Vice-Prefeito será >de RS 6.480,00 (seis míl
quatrocentos e oitenta reais).

Parágrafo Únko - Perceberá o Vice-Prefeito subsidio quando el(efceI" o cargo
comdedicaçlo exclusiva, desempenhando funções adminis.trativas, nos termos dos artigos 54
e 60, f 3° daLei Otgânica.

Art. 8" - O subsídio dos Secretário~ Municipais será deR$ 4.212,.00 (quatr9
mil, duzentos e doze reais).

i let
- Os SecretáriQS Municipais fi~ como regra gerai, vinculados 8.0

f'~me de trabalho dos demais ocupantes de cargos emCQmissão .

.~ 1: - Os subsidios dos Secretários, nos termos dp art. 39, ~4° da Constituição
Federal,.nãogo~ de adicionais tais como verba de representação; gratifiatçãonatalina,
abonos ~ férij:ls, ou outras parceJa~ remuneratórias,

f 3° - O disposto no parágrafo anterior não inviabiliza o pagamento de férias
gozadas ouind.enizadas e proporciQIlais.

Art.9"- Os$Ubsídios de que tratam os aJiígos 20,3°,6°, 7' ego serão revisados
nas mesmas datas e pelo mesmo percentual que for reajustada a remuneração dos servidores
mutticipais.

Parágraroúnko- ExceçãO será feita no primeiro ano do mandato onde os
agentes políticos de que trata esta Lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda de l°
de janeirQ áté a data da concessão.
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Art. 10 - É condição de legalidade para0 pagamento do subsidio dos
Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição federal e pela ~i
Complementar nO 101.

f 1" - A uttrapassagemdos limites lUU1llÍs impedirá o pagamento dós pró~UJ<)S
subsidios, ou, ainda. importarão na dev()lução dQs Súbsidios pagos indevi~te, conigidos
Com as mesmos acréscimos a que se refere a cobrança dos tributos municipais em atraso. ••

.f z. - É vedada, em exercícios segWnt<::s,a recuperaçã<> de valores não pagos
em decorrência dos limites co~itucionais e legais.

Art. 11 .: As despesas decorrentes desta Leiseião custeadas pelas dotações
orçamentâtías próprias.

Art. 12.w Esta Lei entra em vigor na data de sua pübíicação. com efeitos a
contar de 1<1de janeiro de 2009 .

.Registre-se.

Publique-se .

. Sala de Reuniões, em 13 de março de 2009.
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