
LEI MUNICIPAL Nº 5.192

Dispõe sobre a remuneraçπo dos Vereadores da Câmara 
Municipal.

AYLTON MAGALH├ES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço  saber  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A remuneraçπo dos Vereadores de Carazinho, será 
fixada nos termos desta Lei.

Art. 2º - Os Vereadores de Carazinho receberπo um subsídio 
mensal, pago em parcela única, no valor de R$ 1.395,00 (um mil, 
trezentos e noventa e cinco reais).

§ 1º - A ausência de Vereador na ordem do dia da reuniπo 
plenária ordinária, sem justificativa legal, determinará um des-
conto em seu subsídio em valor proporcional ao número total de 
reuniões plenárias ordinárias realizadas no mês.

§ 2º - Considera-se, como justificativa legal, para efeitos 
deste artigo, a aprovaçπo em plenário dos motivos apresentados 
para a ausência, sob a forma de requerimento ou atestado médico.

§ 3º - As reuniões extraordinárias, aquelas compreendidas 
no período legislativo ordinário, ou seja, de março a dezembro, 
bem como, as solenes e especiais, nπo serπo remuneradas.

§ 4º - Durante o recesso, quando convocada para reuniπo ex-
traordinária,  a  Câmara  Municipal  deliberará  somente  sobre  a 
matéria  objeto  da  convocaçπo  e  será  devido  aos  Vereadores  o 
pagamento  das  reuniões,  considerada  a  proporcionalidade  das 
reuniões, em valor, no máximo, igual ao do subsídio mensal.

Art. 3º - O subsídio mensal do Presidente da Câmara Munici-
pal será pago em parcela única, no valor de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais).

Parágrafo ┌nico - O Vice-Presidente que, na forma regimen-
tal, assumir a Presidência nos impedimentos ou ausências do Pre-
sidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do subsídio 
mensal previsto neste artigo, pelo prazo de substituiçπo.

Art.  4º  -  O  subsídio  mensal  dos  Vereadores  será  pago 
normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente 
de convocaçπo de reuniπo extraordinária.

Art. 5º - Os subsídios mensais dos Vereadores serπo revis-
tos, anualmente, no mês de fevereiro de cada ano, tomando-se por 
base os reajustes concedidos aos servidores públicos municipais, 
nos últimos 12 (doze) meses.

Parágrafo ┌nico - A remuneraçπo dos Vereadores obedecerá os 
seguintes critérios:

I - nπo poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cen-
to) da receita efetivamente arrecadada pelo Município;

II - nπo poderá ser superior a 75% (setenta e cinco por 
cento)  da  remuneraçπo  estabelecida,  em  espécie,  ao  Deputado 

1



Estadual;
III - deverá ajustar-se aos limites previstos no artigo 37, 

VII, da Constituiçπo Federal/88.

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei, serπo suporta-
das pelas dotações orçamentárias próprias.

Art.  7º  -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicaçπo, com efeitos retroagindo a 5 de junho de 1998.

Art. 8º - Revoga o Decreto Legislativo nº 08/96, de 17 de 
setembro de 1996, que fixou a remuneraçπo dos Vereadores para a 
atual Legislatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 12 DE AGOSTO DE 
1998.

a)AYLTON MAGALH├ES
Prefeito Municipal

a)MARIA ELIZABETH R.FENNER
Sec.Mun.Administraçπo
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