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PROJETO DE LEI Nº 07/2013.  

 
Estende aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, 

Vereadores, Presidente da Câmara Municipal e 
Secretários Municipais, a revisão geral que trata o art. 
37, X da Constituição Federal e dá outras providências.  

 
Art. 1º - A revisão geral anual da remuneração prevista 

no art. 37, X, parte final, da Constituição Federal, no percentual de 5,58 
(cinco virgula cinqüenta e oito por cento), concedida aos servidores do 
Poder Executivo e Legislativo Municipal por lei própria, se estende aos 
subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Vereadores, Presidente da 
Câmara Municipal e Secretários Municipais. 

 
Parágrafo Único: A verba de representação do 

Presidente da Câmara Municipal será reajustada no mesmo percentual 
de 5,58% (cinco virgula cinqüenta e oito por cento), 

 
Art. 2º - A revisão dos subsídios prevista no artigo 1º 

desta Lei, se faz nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 5.795/2012, 
artigo 5º da Lei 5.796/2012 e artigo 3º da lei 5.797/2012.  

 
Parágrafo Único: Os valores dos subsídios dos 

Vereadores deverão observar os limites estabelecidos no art. 29, VI da 
Constituição Federal. 

 
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão 

atendidas por dotação orçamentária próprias do orçamento para o ano de 
2014. 

 
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, surtindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2014. 
 

Câmara Municipal de Estrela, 23 de dezembro de 2013. 
 

 

Mesa Diretora: 



 

PODER LEGISLATIVO DE ESTRELA 
Rua Dr. Tostes, 51 – Centro – Estrela/RS 

Fone: (0**51) 3981-1144 / (0**51) 3981-1161 / FAX (0**51) 3981-1160 
E-mail: camara@camaraestrela-rs.com.br 

www.camaraestrela-rs.com.br 
 
 
 

 
 
 
 
Mensagem Justificativa 
Projeto de Lei 07/2013. 
 
 
 
 
    Senhores Vereadores 
 

É com satisfação que nos dirigimos a Vossas 
Excelências, e ao mesmo tempo apresentamos o Projeto de Lei em 
questão que estende a revisão geral anual da remuneração concedida aos 
subsídios do Prefeito Vice Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais.. 

 
    Consoante disposto no inciso X do artigo 37 

da Constituição Federal, a fixação ou alteração dos subsídios dos agentes 
políticos cabe por iniciativa exclusiva do Poder Legislativo, ficando 
assegurado a revisão anual nos mesmos índices e data que for concedida 
aos servidores públicos. 

    Considerando o Projeto de Lei encaminhado 
pelo Executivo Municipal concedendo revisão anual de remuneração aos 
seus servidores, no percentual 5,58% (cinco virgula cinqüenta e oito por 
cento) a contar do dia 1º de janeiro de 2014, se faz necessário que tal 
reajuste seja estendido aos subsídios dos agentes políticos e secretários 
municipais por força das disposições constitucionais antes citadas. 

. 
    Por se tratar de uma medida legal, e justa, 

espera-se a aprovação da matéria. 
 
    Saudações  
 
 
    Mesa Diretora 
 

 

 


