
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 30232
Em: 31/08/2020 - 09:58:00

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do subsídio de Prefeito, de Vice-Prefeito e
de Secretários Municipais para a legislatura 2021 a 2024.

Art. 1º O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, para o período
de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, no Município de Carazinho, é fixado de acordo
com os seguintes valores:
I – Prefeito: R$ 22.131,70 (vinte e dois mil, cento e trinta e um reais e setenta centavos);
II – Vice-Prefeito: R$ 11.065,86 (onze mil, sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos);
III – Secretários Municipais: R$ 9.513,58 (nove mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito
centavos).
§ 1º No caso de substituição do Prefeito, durante seus impedimentos legais, licenças e ausências, o
Vice-Prefeito ou outro legitimado receberá proporcionalmente aos dias de titularidade do cargo, o
valor do subsídio mensal previsto no inciso I.
§ 2º Até o dia 20 de dezembro de cada ano, o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais
receberão gratificação natalina em valor equivalente ao seu respectivo subsídio mensal.
§ 3º É facultado ao Prefeito, quando for servidor titular de cargo, emprego e função, optar pela sua
remuneração de origem.
Art. 2º O valor do subsídio mensal de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Secretários Municipais será
anualmente revisado com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral da
remuneração dos servidores do município.
Parágrafo único. No ano de 2021, a revisão do subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais será proporcional ao número de meses computados de janeiro até o mês da
revisão geral anual dos servidores do município.
Art. 3º O valor do subsídio mensal de Prefeito e de Vice-Prefeito não poderá ser alterado durante a
legislatura.
Parágrafo único. A revisão prevista no artigo 2º desta Lei não é considerada como alteração de
valor do subsídio mensal, limitando-se a assegurar a irredutibilidade da remuneração, em relação
ao valor de origem.
Art. 4º O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais contribuirão, no período a que se
refere esta Lei, para o Regime Geral de Previdência Social, observadas as regras previstas na
legislação federal previdenciária.
Parágrafo único. No caso de o Prefeito, de Vice-Prefeito ou de Secretários Municipais serem
titulares de cargo efetivo, a contribuição será feita para o respectivo Regime Próprio de Previdência
Social, observadas as regras da legislação previdenciária aplicável ao caso.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, cessando seus efeitos em 31 de
dezembro de 2024.



Exposição de Motivos
Os integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carazinho, no uso de suas atribuições
regimentais, apresentam o presente projeto de lei que fixa o subsídio de Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais, para a legislatura 2021-2024, conforme determina o artigo 29, inciso V, da
Constituição Federal de 1988.

Sala Antônio Libório Bervian, em 31 de agosto de 2020.

Anselmo Britzke - PDT / Erlei Vieira - MDB / Gian Pedroso - PSB / Janete Ross de Oliveira - PSB /
Lucas Gabriel Lopes - PSDB
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