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RESOLUÇÃO N° 160/2020 

"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS 
SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA PARA A 
LEGISLATURA 2021/2024 E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

A Mesa Câmara Municipal de Urânia, Estado de 
São Paulo,  etc.,  DECRET A:  

Art.  1° — Os subsídios dos agentes  politicos  do Poder Legislativo do Município 
de  Urania,  para a 15' Legislatura, fará jus a um subsidio mensal fixado de acordo com o artigo 
29, inciso VI e VII, com a Emenda Constitucional n° 25/2000, bem como artigo 8°, inciso VII e 
artigo 11, da Lei Orgânica do Município, observando sempre o limite máximo previsto no artigo 
37, inciso XI e artigo 39, parágrafo 4° da Constituição Federal, para o mandato correspondente 
ao período de 10  de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, fixado conforme os seguintes 
valores: 

§1° - 0 total da remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município  (Art.  29, VII, da Constituição Federal). 

§2° - 0 subsidio individual do vereador ficará limitado ao percentual 
estabelecido no  art.  29, VI, da Constituição Federal em relação ao subsidio de Deputado 
Estadual, de acordo com a população do Município. 

§3° - Ocorrendo qualquer dos casos previstos nos §§ 1° e 2' deste artigo, o 
subsidio dos vereadores sofrerá proporcional redução de valor, com a finalidade de 
enquadramento em tais regras limitadoras.  

Art.  2° — 0 Vereador no exercício do cargo de Presidente da  Camara  Municipal 
perceberá o subsidio mensal no valor de R$ 3.279,44 (três mil duzentos e setenta e nove reais 
e quarenta e quatro reais).  

Art.  30  — 0 Vereador da  Camara  Municipal perceberá o subsidio mensal no 
valor de R$ 2.596,22 (dois mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos).  

Art.  4° — Os subsídios fixados por esta lei poderão ser alterados por lei 
especifica, para fins de revisão geral anual, sempre na mesma data do funcionalismo público 
municipal, e sem distinção de  indices,  conforme artigo 37, inciso X da Constituição Federal.  

Art.  50  — Deixará de perceber o subsidio mensal integral o agente  politico  do 
Legislativo que não comparecer as Sessões Ordinárias, sem justificativa ou que não venha a 
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participar das votações, nas sessões realizadas no respectivo mês, nos termos do artigo 322 e 
326 do Regimento Interno, na seguinte proporção: 

I — 50% (cinquenta por cento), cada Sessão Ordinária.  

Art.  6° — As Sessões Extraordinárias não serão remuneradas e as possíveis 
faltas nelas havidas não afetarão a remuneração das Sessões Ordinárias.  

Art.  7° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário.  

Art.  8° — Ficam revogadas as leis anteriores dispondo sobre a fixação de 
subsídios ou remuneração dos agentes  politicos. 

Art.  9° — Esta Lei entrara em vigor em 1° de janeiro de 2.021, revogadas as 
disposições em contrário. 

Camara Municipal de Urania, SP, 22 de  setembro  de 2.020. 

Publicado e registrado na Secretaria em data supra. 
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