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LEI No 3.836/2020, DE 31 DE JULHO DE 2020 

Fixa Os subsIdios dos Vereadores da Câmara 

Municipal de Chopinzinho para a Legislatura de 

2021 a 2024. 

0 PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçaes que [he 

são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei n° 021/2020 de autoria da 

Mesa Diretora e Eu sanciono e prom ulgo a seguinte: 

LEI: 

Art. 10  - 0 subsidio do Presidente do Poder Legislativo, para o periodo 2021 a 2024, fica 

fixado, em parcela Unica, de R$ 3.905,85 (três mil novecentos e cinco reals e oitenta e cinco 

centavos) mensais. 

Art. 20  - 0 subsidio dos Vereadores para o periodo 2021 a 2024 fica fixado, em parcela 

Unica, de R$ 3.905,85 (trés mil novecentos e cinco reals e oitenta e cinco centavos) mensais. 

§ 10  - 0 suplente convocado perceberá, a partir da sua posse e enquanto exercer a 

vereanca, o valor do subsidio percebido pelo vereador. 

§ 20  - 0 vereador que seja servidor da Administraçao Direta, Autãrquica ou Fundacional do 

Municipio, do Estado e da União poderä optar pelos vencimentos do cargo efetivo de que seja 

detentor ou pelo subsidio fixado por esta Lei. 

Art. 30  - Os subsidios fixados por esta Lei serão atualizados corn base no mesmo indice de 

reajuste concedido ao funcionalismo publico municipal, respeitando como limite máximo a 

correcão inflacionária dos meses anteriores a concessão da respectiva reposicao, apurada 

segundo 0 indicador oficial adotado pela legislaçao local para efeito da proteção assegurada no 

art. 37, X, da Constituicao Federal. 

Parágrafo Unico - 0 pagamento dos subsIdios acrescidos de recomposiçao pela 

desvalorizaçao da moeda dar-se-á apOs decorrido urn ano da instalaçao da Gestäo. 
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Art. 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, produzindo efeitos financeiros 

a partirde 1' de,  janeiro de 2021. 
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Art. 40 - Q subsIdio fixado neste ato destina-se a cobertura pelo desempenho de todas as 
atividades parlamentares, que incluem as sessöes ordinárias, as sessöes deliberativas 

extraordinárias e sessöes extraordinárias do periodo de recesso parlamentar. 

§ 10  - A falta as sessôes implicará no desconto do subsidio, não incidindo desconto 
quando: 

- houver ausência de deliberaçao na Ordem do Dia da sessão ordinária ou sessão 

deliberativa extraordinária e de natureza extraordinãria do periodo de recesso parlarnentar. 

II - tratando-se de sessão extraordinária de qualquer natureza, dela o vereador näo tenha 

tornado ciência, nem dada comprovaçâo. 

Ill - por motivo de doenca comprovada, licenca ou missão autorizada pela edilidade. 

§ 21  - Os casos omissos e as hipóteses diversas das aqui relacionadas serâo solucionadas 

a luz do Regimento Interno e da legislação vigente. 

Art. 50  - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotacOes prOprias 

consignadas nos orcamentos anuais do municIpio. 
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