
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº.006/2020 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

Autoria: Mesa Diretora

“Dispõe  sobre  fixação  do  subsídio  do
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Chefe de
Gabinete e Assessor Jurídico, nos termos do
Inciso V do Art. 29 da Constituição Federal e
dá outras providências”.

O  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ROSÁRIO

OESTE/MT,  Carlos Cesar Ribeiro, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona e promulga o presente Decreto Legislativo:

Art.  1º.  Este Decreto  destina-se a  fixação do Subsídio  do Prefeito,

Vice-Prefeito, para vigorar na legislatura 2021/2024, revogando o Decreto legislativo n. 03/2016

de 22 de novembro de 2016.

Art.  2º.  Fica  fixado  para  a  Legislatura  2021/2024,  o  subsidio  do

Prefeito Municipal em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do Vice-Prefeito em R$ 15.000,00 (quinze

mil reais), respectivamente.

Art.  3º.  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  da  sua

publicação, com efeitos financeiros em 01 de janeiro de 2022, mediante a cumprimento da lei

complementar 173/2020, revogadas em partes as disposições em contrário do decreto legislativo

03/2016, no que tange os valores do subsídio do prefeito e vice prefeito.  



Plenário das Deliberações “Ver.Renato Nasser” em Rosário Oeste/MT,

11 de dezembro de 2020.

CARLOS CESAR RIBEIRO

- PRESIDENTE-

BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA.

-VICE-PRESIDENTE-

ACÁCIO ROBERTO DA CRUZ.

- SECRETÁRIO-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº.006/2020 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

Autoria: Mesa Diretora

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores;

Dirijo-me a essa Câmara de Vereadores para submeter a  aprovação do Decreto  Legislativo

“Dispõe  sobre  a  fixação  do  subsídio  do  prefeito  e  vice  prefeito  alterando  parte  do  Decreto

legislativo n. 03/2016 de 22 de novembro de 2016”.

A presente propositura  é  apresentada para atender  ao disposto  no inciso  V,  do art.  29,  da

Constituição Federal. 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por

dois  terços  dos  membros  da  Câmara  Municipal,  que  a

promulgará,  atendidos  os  princípios  estabelecidos  nesta

Constituição,  na  Constituição  do  respectivo  Estado  e  os

seguintes preceitos:

                                                         V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários

Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.

37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19,

de 1998)

Em âmbito infraconstitucional, também visa atender oinciso II

do art. 13 Lei Orgânica do Município de Rosário Oeste/MT. 

Art. 13 - É da competência exclusiva da Câmara Municipal:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art29v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art29v


VII-   fixar  a remuneração  dos  Vereadores,  do  Prefeito  e do

Vice-Prefeito,  em  cada  legislatura,  para  a  subseqüente,

observado o que se dispõe o Art. 89,VIII;

.

Dada  a  importância  da  matéria,  pede  –  se  que  sua  tramitação  se  dê  em  REGIME  DE

URGÊNCIA ESPECIAL,  e  desde de já  espera o  apoio  e  compreensão dos Nobres  Edis  na

deliberação da minuta em epígrafe.

CARLOS CESAR RIBEIRO
- PRESIDENTE-

BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA.
-VICE-PRESIDENTE-

ACÁCIO ROBERTO DA CRUZ.
- SECRETÁRIO


