
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé 

 

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Bagé apresenta a Vossa Excelência e ao 

Colendo Plenário o seguinte 

 

PROJETO DE LEI Nº 125/2020 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL 

DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BAGÉ, PARA A LEGISLATURA DE 2021/2024. 

 

Art. 1º O subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Bagé será fixado nos 

termos desta Lei. 

Art. 2º Os Vereadores da Câmara Municipal de Bagé receberão subsídio mensal no valor 

de R$ 4.976,72 (quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos). 

§ 1º A ausência de Vereador na Ordem do Dia de Sessão Plenária Ordinária, sem 

justificativa legal determinará um desconto em seu subsídio mensal no valor de R$ 554,50 

(quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). 

§ 2º Considera-se, como justificativa legal, para efeitos do parágrafo anterior, a aprovação 

em Plenário dos motivos apresentados para a ausência, sob a forma de requerimento ou 

atestado médico inferior a 15 (quinze) dias, hipótese em que será dispensada a aprovação 

do Plenário. 

§ 3º A licença do Vereador, por motivo de doença, desde que comprovada, será 

remunerada até o limite de 15 (quinze) dias. 

§ 4º Na hipótese de o Vereador ou Presidente da Câmara estarem vinculados ao Regime 

Geral de Previdência Social não será pago nenhum valor a título de complementação do 

subsídio mensal. 

§ 5º As Sessões Plenárias Extraordinárias, Solenes e Especiais não serão remuneradas. 

 

 



 

Art. 3º O Presidente da Câmara Municipal de Bagé receberá como subsídio mensal o valor 

de R$ 5.972,07 (cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e sete centavos), e, no caso 

de ausência na Ordem do Dia de Sessão Plenária Ordinária sem justificativa legal, 

determinará um desconto em seu subsídio mensal no valor de R$ 665,45 (seiscentos e 

sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). 

Parágrafo único. O substituto legal que, na forma regimental, assumir a Presidência, nos 

impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento 

do valor do subsídio mensal do Presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao 

período da substituição, com a consequente diminuição no valor do subsídio do 

Presidente. 

Art. 4º Os subsídios mensais dos Vereadores e do Presidente da Câmara terão suas 

expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as 

mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do 

Município. 

§ 1º No primeiro ano do mandato, o valor dos subsídios de que trata esta Lei, será 

revisado considerando o período de 1º de janeiro até a data da realização da revisão geral 

da remuneração dos servidores públicos municipais. 

§ 2º É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores e do 

Presidente da Câmara a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e 

pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

§ 3º É vedada a recuperação de valores do subsídio mensal dos Vereadores e do 

Presidente da Câmara Municipal, em anos seguintes, quando não pagos em decorrência 

do extrapolamento dos limites legais e constitucionais. 

Art. 5º Poderão ser concedidos adiantamentos de subsídios no mês nas 

seguintes condições: 

I - sejam considerados na elaboração da folha de pagamento mensal; 

II - sejam concedidos a todos os Vereadores; 

III - a condição indicada no inciso I deve observar o regime de competência para a 

despesa. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm


 

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos critérios orçamentários 

e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos sendo gerados 

a partir de 1º de janeiro de 2021. 

  

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2020. 

 

 
 

Vereador CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO 
Presidente 

 

 
 

Vereador ANTÔNIO CARLOS GOMES GARCIA         Vereador EDIMAR FAGUNDES CARDOSO 
  Vice-Presidente     1º Secretário  

 
 
 
 
 

Vereador OMAR SOARES ABDEL GHANI 
2° Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J U S T I F I C A T I V A 

 

 

Caros pares,  

 

Este Projeto de Lei se justifica por força do artigo 44, inciso XV da Lei 

Orgânica do Município de Bagé, que torna imprescindível sua apresentação. 

 

Assim, por essa razão, pugnamos pela aprovação deste Projeto de Lei.  

 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2020. 

 

 

Vereador CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO 
Presidente 

 

 
 

Vereador ANTÔNIO CARLOS GOMES GARCIA         Vereador EDIMAR FAGUNDES CARDOSO 
  Vice-Presidente     1º Secretário  

 
 
 
 
 

Vereador OMAR SOARES ABDEL GHANI 
2° Secretário 

 
 


