
CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL 
Av Assis Brasil, n°51, Centro, CEP 93.220-050 Sapucaia do Sul - Rio Grande.do Sul 

Fones (51) 51.34741887 / 3474-1226- Fax. 3474-10atREFARIADAMESA 
presente expedicnte i a presentade 

Cm plenà. 
Processo n° 

E 229 A0 
Excelentissima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de Sapuehià do Sul o 

Registro n° N° 21525 206 1 2020 

Da: MESA DIRETORA 
ver, secretario_ 

Asunto: Encaminha proposição pedindo aprovação ao Projeto de Lei Legislativo que "Fixa os 

subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o periodo
de Gestão Administrativa de 202l a 2024". 

A MESA DIRETORA, por seus Vereadores integrantes que a este assinam, vem a Vossa

Excelência requerer seja levado à Plenário o Projeto de Lei em anexo, com fundamento nas 

seguintes 

JUSTIFICATIVAS 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 

MESA DIRETORA, por seus Vereadores integrantes que a presente 

subscrevem, observadas as disposições regimentais, submete à apreciação e deliberação do 
Plenário desta Casa, o incluso Projeto de Lei que "Fixa os subsidios do Prefeito Municipal, do 

Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o período de Gestão Administrativa de 2021 a 
2024" 

A proposta ora submetida a exame desse Colendo Plenário se propõe a cumprir 

determinação constitucional de fixar os subsídios remuneratórios dos agentes políticos acima

referidos em uma legislatura para entrada em vigor na subsequente. 

Tendo em vista a situação calamitosa pela qual passa o pais, bem como as 

demandas populares crescentes, os subsídios das autoridades acima mencionadas permanecem 

inalterados, sem qualquer aumento real, tudo em observância de medidas de economicidade e 

eficiência com o gasto público. 

Assim, no intuito de colaborar efetivamente com o investimento financeiro na 

saúde pública do Município. aliado à retomada da economia, este projeto de lei garante o 

congelamento dos subsídios de todas as autoridades desta municipalidade 

Ademais, no que tange ao direito do percebimento de fériase 13 salário do Preleito 

e Vice-Prefeito, remete-se à análise o célebre julgamento do RE 650.898 no STE. o qual 

consolida a constitucionalidade da percepção de gratificação natalina aos agentes politicos que 

tem a remuneração estabelecida por subsidio, por força do art. 39, $$3 e 4° cic o art. 7. VIl 

T33 Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 70, IV, VII, VIIl IX, XII, XIIl, XV, 
XVI, XVII, xVIlI, XIX, xX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requistos diferenctaclos de admissão quando a 

natureza do cargo o exigir. (Incluido pela Emenda Constitucional n 19, de 1998). 
2 Art. 7 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
sucial: (..) vI1 - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentador ia; 

de sua condição 
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da CF. e da repercussão geral, assentando-se a tese de que o art. 39, § 4°, da Constituição 

Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo tereeiro salário: 

Dito isso. cumpre ao Poder Legislativo de Sapucaia do Sul apresentar a proposição 

que segue, o que se faz para a finalidade de fixar os subsidios do Prefeito Municipal, do Vice-

Prefeito e dos Secretários Municipais para o período de Gestão Administrativa de 2021 a 2024, 

em atenção ao disposto nos arts. 29, inciso V, art. 37. X, XI, art. 39. �4°, art. 150, I, art. 153, II| 

e 153, $2°, I da Constituição Federal de 1988. 

Sapucaia do Sul, 03 de setembro de 2020. 

RAQUEL MORAES DA SILVA 
(RAQUEL DO POSTO - PDT) 

Presidente da Mesa Diretora 

Ver. CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA 
(MANINHO - MDB) 

Vice Presidente 

Ver. GERVÁSIO SANT'ANA DE FREITAS 
(GERVÁSIO - PP) 

Secretário 

Ver. LORECI FLORES 
(VENTANIA - PR) 

I°Tesoureiro 

Ver. NELSON BRAMBILA 

(BRAMBILA - PL) 
2 Tesoureiro 
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Proj. Lei Legis N° 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.° NO 021 12020 

"Fixa os subsidios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e 

dos Secretários Municipais para o periodo de Gestão 

Administrativa de 2021 a 2024." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPUCALA DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal 

de Vercadores aprovou e eu. com fundamento no art. 82, inciso III da lei Orgânica do Municipio 

e nos artigos 29, inciso V e 39, $4° da Constituição Federal. sanciono e promulgo a seguinte 

LEI 

Art. 1° O subsidio mensal do Prefeito Municipal de Sapucaia do Sul. para o mandato 
correspondente ao periodo da gestão administrativa de 2021 a 2024, resta fixado no valor de RS 

19.196.22 (dezenove mil. cento e noventa e seis reais e vinte e dois centavos). 

Arn. 2° O subsidio mensal do Vice-Prefeito de Sapucaia do Sul, para o mandato correspondente 
ao período da gestão administrativa de 2021 a 2024. resta fixado no valor de RS 14.426,87 

(quatorze mil. quatrocentos e vinte e seis reais. e oitenta e sete centavos). 

Ant. 3° O substituto legal que. na forma legal, assumir a Chefia do Poder Executivo. nos 

impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio 

do Prefeito, previsto no art. 1° desta Lei. proporcionalmente ao período de substituição. 

Art. 4° C subsídio mensal dos Secretários Municipais de Sapucaia do Sul, para o período da 

gestão administrativa de 202l a 2024, resta fixado no valor de RS 9.657,73 (nove mil, seiscentos 

e cinquenta e sete reais, e setenta e três centavos). 
Parágrafo Unico. Aos Secretários Municipais, quando pertencentes aos Quadros de Pessoal 

Permanente. ficam autorizados a optarem pela remuneração de seu cargo efetivo, assegurados os 
direitos às vantagens de natureza pessoal, legalmente adquiridas, e à percepção de parcelas 

indenizatórias. 

Art. 5°. O Prefeito Municipal. o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, farão jus também, ao 
décimo terceiro subsidio, a ser pago no último mês da sessão legislativa anual e ao gozo de férias 
anuais remuneradas pelo respectivo subsídio, adicionado de um terço. 

Art. 6° Aos subsidios fixados por esta lei será assegurada revisão anual, nas mesmas datas e no 
mesmo indice do reajuste concedido ao funcionalismo municipal, respeitado o previsto no Artigo 
37, incisos X, XI e XV, da Constituição Federal, tendo como limite máximo a correção 
intlacionária dos 12 (doze) meses anteriores à concessão da reposição de subsídios, apurada 

segundo o indice oficial que reflita a variação de preços ao consumidor. 

Art. 7 As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 

proprias consignada nos orçamentos futuros. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo eteitos tinanceiros a partir 
de 1° de janeiro de 2021. 

Gabinete do Prefeito. de de 2020. 


