
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 003/2015 
 

“Dispõe sobre alteração na Lei Orgânica do Município e dá outras providências.” 
 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CABRÁLIA PAULISTA, usando de atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprova e o 
Presidente da Câmara promulga a seguinte Emenda 
à Lei Orgânica. 

 
Art. 1º. O artigo 53 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Artigo 53 - O subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal no último 
ano da legislatura, até trinta dias antes das eleições municipais, vigorando para a 
legislatura subsequente, observado o disposto na Constituição Federal.  
§ 1º – A fixação ocorrerá através de lei de iniciativa da Comissão de Finanças e 
Orçamento; 
§ 2º – Na hipótese da proposta não ser apresentada pela Comissão de Finanças e 
Orçamento, no prazo de noventa dias antes das eleições municipais, caberá à Mesa 
ou qualquer Vereador propô-la. 
§ 3º – O vereador que até 90 dias antes do término de seu mandato deixar de 
apresentar ao presidente da Câmara declaração de bens atualizada, não fará jus ao 
subsídio do período correspondente.” 
 
Art. 2º. O artigo 117 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Artigo 117 – O subsídio do prefeito e do vice-prefeito será fixado pela Câmara 
Municipal, no último ano da legislatura, até trinta dias antes das eleições municipais, 
vigorando para a legislatura subsequente, por lei de iniciativa do Poder Legislativo, 
assegurada à revisão anual, sempre na mesma data, e sem distinção de índices dos 
que forem concedidos para os servidores locais. 
§ 1º – A fixação ocorrerá através de lei de iniciativa da Comissão de Finanças e 
Orçamento; 
§ 2º – Na hipótese da proposta não ser apresentada pela Comissão de Finanças e 
Orçamento e, no prazo de noventa dias antes das eleições municipais, caberá à Mesa 
ou qualquer Vereador propô-la.” 
 
Art. 3º. As despesas decorrentes desta Emenda à Lei Orgânica correrão por conta 
de dotação orçamentária própria do Orçamento vigente, suplementada se 
necessário. 
 
Art. 4º. Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
 Nobres Pares, o expediente em pauta visa alterar a Lei Orgânica 
Municipal, com a finalidade de propiciar não somente a Mesa Diretora, mas 



também a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e aos demais membros 
desta Casa a fixação dos nossos subsídios. 
 
 Por conseguinte, o pano de fundo desta matéria é a adequação da 
remuneração dos Vereadores locais em face da crise financeira que assola o nosso 
país. Aliás, tal medida está sendo executada em diversas Municipalidades em todo 
o território nacional. 
 
 A fixação de subsídio por Comissão Permanente encontra amparo no 
princípio da simetria, tendo em vista que no Congresso Nacional e na Assembleia 
Legislativa do Estado compete as Comissões Permanentes tal dispor sobre a 
matéria em relevo. 
 

Cabrália Paulista, 30 de novembro de 2.015. 
 
 

 
Vereadores:  

Adeir Sanquetti,  
Antonio Consalter e  
Marcio José Zanini 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


