
 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 02/2020 

AUTORA: Mesa Diretora  

 

 

 

FIXA O SUBSÍDIO DOS VEREADORES E 

DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE AREZ, ESTADO RIO 

GANDE DO NORTE, PARA 

LEGISLATIRA DE 2021/2024.  

. 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ /RN, no uso de suas 

atribuições  contidas na Lei Orgânica Municipal –LOM  e no Regimento Interno desta 

Casa Legislativa propõe o seguinte Projeto de Lei : 

         . Art. 1º .O subsídio dos Vereadores, do Município de Arez, a que se refere o artigo 

29, inciso VI, da Constituição Federal, para o quadriênio de 2021/2024 é fixado em 

R$.7.596,68 

Art. 2º .Da mesma forma, o subsídio do Presidente da Câmara Municipal de de 

Arez, Estado do Rio Grande do Norte , para o quadriênio de 2021/2024 é fixado em  R$ 

7.596,68                           

 

Parágrafo Único - Em caso de falta injustificada, será descontado dos subsídios o 

valor na proporção de número de sessões ordinárias mensal, estabelecidas na LOM. 

 



Art. 3º - Os subsídios dos Vereadores serão revisados nas mesmas datas e nos 

mesmos índices em que for precedida a revisão da remuneração dos servidores do 

Município , mediante Lei específica de iniciativa da Câmara Municipal obedecendo o 

disposto a Constituição Federal. 

 

Art. 4º - As Sessões Extraordinárias da Câmara Municipal não serão remuneradas 

(EC 50/2006). 

 

Art.5º. Os subsídios mensais pagos aos Vereadores não poderá ultrapassar: 

I-individualmente para cada Vereador , a remuneração do Prefeito; 

II-anualmente , no seu somatório 5º (cinco por cento) da Receita do Município; 

III-individualmente para cada Vereador 30%(trinta por cento) do subsídios do 

Deputado Estadual , conforme artigo 29, inciso VI , alínea “c” da Constituição Federal. 

 

Art.6º.Para os efeitos desta Lei entende-se como receita municipal o somatório de 

todos ingressos financeiros nos cofres do Município de Arez, exceto: 

 

I-a receita de contribuições de servidores à Constituição de Fundos ou reservas 

para custeio de programas de previdências e Assistências Social mantido pelo Município 

e destinados a seus servidores; 

 

II-operações de crédito; 

 

III-receita de alienação de bens móveis e imóveis; 

 

IV-tranferências oriundas da União ou Estado através de Convênio para  a 

realização de obras ou manutenção de serviços de serviços tipos das atividades daquelas 

esfera de Governo. 

 



Art.7º. O Vereador que seja servidor da Adminsitação direta , autérquica ou 

fundacional do Município , do estado ou da União poderão optar pelos seus vencimentos 

do cargo efetivo de que sejam detentores ou pelo subsídios fixadis por esta Lei. 

 

Art.8º.Os Vereadores do Município de Arez farãp juz ao 13º ( décimo terceiro)   

subsídios , além de pelos menos de 1/3 férias constitucionais.  

 

Art.9º.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação , produzindo seus efeitos 

fananceiros a partir de 1º janeiro de 2021. 

 

Art.10. Revogam-se as disposições em contrario. 

 

 

Arez/RN, 02 de junho de 2020. 

        

 

 

JONE CHACON DO NASCIMENTO 

Presidente 

 

 

MARCOS ANTÔNIO ACIOLI 

1º Secretário 

 

KLEIBER CHACON 

2º Secretário 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 02/2020 

 

Autoria:Mesa Diretora  

 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUCSÍDIO                                                                 

DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                             

DE AREZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, PARA LEGISLATURA 2021/2024  

 

 

 

                                           Senhores Vereadores, 

 

 

 

                                          O Projeto  do Texto  de Lei  que o  subtemos  a estudo  e 

apreciação    de Vossa Excelências  sobre a fixação  dos subsídios  dos Senhores  

Vereadores  de Arez /RN para a Lesislatira  2021/2024. 

 

                                           A vertente  fixação  decorre  da aplicação  dos dispositivos  

constitucionais  vigentes  já evidenciado no preâmbulo  deste  projeto , bem como  ao que  

dispõe o art.37, inciso XVIII, da nossa Cosntituição  Federal  de 1988. 

 

                                           A vista  de tais  dispositivo  constitucionais  elegais , o 

impulso paraque  tais subsídios  sejam  estabelecidos  é de competência  deste Poder 

Legisativo , o qual  buscamos  exercer  através  da presente proposta legislativa. 

 

                                          Os valores  dos subsídios  ora lançados  que permanecem o 

mesmo valor pelo fato  do subsídios dos Deputados Estaduais ser o mesmo de 2016   que 

corresponde o  valor de R$         , acham alinhados a impotância  e relevância  dos cargos  

de mandato  eletivo  de Vereadores , bem como  as responsabilidades  inerentes ao Pleno   

efetivo  exercício  de tal função  pública , pois , além de assegurarmos o exercício  

irrestrito  da democracia  e da cidadania , ainda  somos  detentores do Poder Executivo  

Municipal, bem  da transferência  e da legalidade. 

 

                                         O pesente projeto foi alaborado o princípio da anterioridade , ou 

seja, a fixação  em cada  legislatura  para subsequente , conforme os ditames  na 



Constituição federal , Cosntituição do Estado do Rio Grande  do Norte , Lei Orgânica 

Municipal  e os das lei Complementares que da redação e da Responsabilidade Fiscal.  

 

                                        Por isto , sucintamente , rogamos  a aprovação dos Senhores  

Edis ao Projeto  ora proposto. 

 

 

                                        A consideração e sensibilidade  dos Senhores  parlamentares. 

 

 

 

Câmara Municipal de Arez/RN,02 de junho de 2020. 

 

 

 

Jone Chacon do Nascimeno 

Presidente 

 

 

 

 

Marcos Antônio Acioli  

1º Secretário  

 

 

 

Kleiber  Chacon  

2º Secretário 


