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LEI Nº 2.169/2022

Concede índice de revisão geral anual ao subsídio
dos vereadores do Município de Caraá e dá outras
providências.

MAGDIEL DOS SANTOS SILVA, Prefeito Municipal de Caraá, no uso das

atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e

eu sanciono a presente Lei:

Art. 1° - Os subsídios mensais dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal

de Caraá-RS, ficam reajustados em 17,78% (dezessete vírgula setenta e oito por cento),

relativo ao acúmulo no período de janeiro a dezembro de 2021, incidentes sobre o subsídio

atualizado do mês de dezembro de 2021, a contar de 1° de fevereiro de 2022, conforme Lei

Municipal n° 550/2004.

I – Os Vereadores receberão R$ 3.649,50 (três mil e seiscentos e quarenta e nove reais e

cinquenta centavos);

II – O Vereador que estiver no exercício da Presidência da Câmara receberá R$ 4.379,41

(quatro mil e trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Art. 2° - O Vereador que, injustificadamente, não comparecer a qualquer sessão

ordinária ou extraordinária, inclusive no recesso, deixará de perceber 1/30 avos do subsídio

mensal.

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE:

Marcelo Pacheco dos Santos
Sec. de Administração, Fazenda e Planejamento

Magdiel dos Santos Silva
Prefeito Municipal
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Art. 3° - Fica assegurada a revisão geral anual na forma prevista no inciso X, do art.

37 da Constituição Federal.

Art. 4° - Para cobertura das despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão

utilizados recursos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Caraá, relativos ao

Exercício de 2022.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos

jurídicos e legais desde 1o (primeiro) de fevereiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de fevereiro de 2022.

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE:

Marcelo Pacheco dos Santos
Sec. de Administração, Fazenda e Planejamento

Magdiel dos Santos Silva
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

A revisão geral anual atende a previsão do art.37, X, combinado com o art.39, §4º,

ambos da Constituição Federal que assim estabelecem:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39

somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa

em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de

índices;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho

de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados

pelos respectivos Poderes.

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os

Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em

parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba

de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no

art. 37, X e XI.

Pelo exposto é que estamos encaminhando o presente projeto de lei e contamos com

a sua aprovação por esta edilidade, visando efetuar o reajuste salarial.

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE:

Marcelo Pacheco dos Santos
Sec. de Administração, Fazenda e Planejamento

Magdiel dos Santos Silva
Prefeito Municipal
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Diante dos motivos expressados, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente

projeto de lei.

Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de fevereiro de 2022.

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE:

Marcelo Pacheco dos Santos
Sec. de Administração, Fazenda e Planejamento

Magdiel dos Santos Silva
Prefeito Municipal

Av. Arno Von Saltiel, nº 478, Centro, Caraá - RS / Organização e Edição: Prefeitura Municipal de Caraá / Prefeito Municipal: Magdiel dos Santos Silva /
Diretor de Publicação: Marcelo Pacheco dos Santos / Contato: sec.adm@caraa.rs.gov.br Fone: 3615 1222 / Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.


