
LEI MUNICIPAL Nº 1067/2008, DE 30 DE JUNHO DE 2008. 
 
 

 “FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS MUNI-
CIPAIS PARA A LEGISLATURA 2009/2012 E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.” 

 
 

   O PREFEITO DE FAXINALZINHO , Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, faz saber, 
que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:  

 
                            Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito Municipal será de R$ 

7.073,00 (sete mil e setenta e três reais). 
 

      Art. 2º- O subsídio mensal do Vice-Prefeito será de R$ 3.262,00 
(três mil duzentos e sessenta e dois reais).   
 
      Art. 3º- O subsídio mensal dos Secretários Municipais será de  
R$ 2.067,00 (dois mil e sessenta e sete reais). 
 
                                              § 1º - O Secretário Municipal terá direito, anualmente ou por 
ocasião de desligamento, ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescida do ter-
ço constitucional, inclusive proporcional. 
 
         Art. 4º- Fixa o subsídio mensal do Vereador em R$ 930,00 (no-
vecentos e trinta reais). 
 
  § 1º - O Vereador que exercer a Presidência da Câmara de Ve-
readores perceberá, juntamente como o subsídio  fixado no “caput” deste artigo, o montante 
de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de verba de representação, de natureza 
indenizatória. 
 
  § 2º - A cada falta injustificada do Vereador às reuniões ordiná-
rias da Câmara, será descontado 50% (cinqüenta por cento) do subsídio mensal. 
 
  § 3º - A licença concedida ao vereador por motivo de doença, 
devidamente comprovada através de laudo médico, será remunerada. 
 
  Art. 5º - A revisão dos subsídios, fixados por esta Lei, aconte-
cerá no mesmo mês da revisão da remuneração dos servidores públicos municipais, com a-
plicação do mesmo índice. 
  Art. 6º - É devido aos agentes políticos, de que trata esta lei, a 
percepção do 13º salário, cujo valor corresponderá ao do subsídio do mês de dezembro de 
cada ano, e será pago na mesma data do pagamento do 13º salário aos servidores municipais. 
 



  Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 
correrão por conta do orçamento municipal vigente e dotações orçamentárias próprias. 
 
  Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2009, 
revogando a Lei Municipal nº 827/2004, de 08 de setembro de 2004. 
 

                                            GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO AOS 

TRINTA DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E OITO.  

 
 
    
    __________________________________ 

   IRINEU BERTANI  
                             PREFEITO 


