
LEI MUNICIPAL N.º 2.433/2020 

de 21 de janeiro de 2020. 
 

REALIZA REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS 

DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS. 

 

 
GUSTAVO PEUKERT STOLTE, Prefeito Municipal de Quinze de 

Novembro, RS, no uso das atribuições legais a si conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz 

saber que a Câmara de Vereadores aprovou com emendas o Projeto de Lei de Origem Legislativa 

nº 002/2020, e o mesmo o sanciona e promulga na seguinte: 
 

LEI MUNICIPAL 
 

Art. 1º - Realiza-se a revisão anual dos subsídios dos Vereadores da Câmara 

Municipal de Quinze de Novembro/RS, na forma estabelecida pelo inciso X do art. 37 e § 4º do 

art. 39, ambos da constituição Federal de 1988 e suas alterações posteriores. 

 

Art. 2º - Os subsídios dos Vereadores serão majorados no percentual de 4,48% (quatro 

inteiros e quarenta e oito centésimos por cento). 

  

Art. 3º - Os Vereadores receberão subsídio mensal equivalente a R$ 2.856,77 (dois 

mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos). 

 

Parágrafo único – O Presidente da Câmara perceberá subsídio mensal de R$ 4.155,15 

(quatro mil cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos). 

Art. 4º - O Vereador que injustificadamente não comparecer à sessão ordinária 

sofrerá desconto de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração a que faz jus. 

Parágrafo único - Ficam estabelecidas como justificáveis as causas motivadas por 

licença saúde, diligências legislativas realizadas fora do município, às aprovadas como 

justificáveis por votação do plenário da Câmara Municipal de Vereadores, e demais casos 



previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, em razão do que não haverá 

descontos. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos sendo 

aplicados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

QUINZE DE NOVEMBRO, RS, 21 de janeiro de 2020. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal  

       
 

VOLNEI SCHNEIDER     

Advogado – OAB RS 34.861    

Assessoria Jurídica  

Gabinete do Prefeito Municipal 

 

 

SOLANGE MOELHECKE DEUTSCH 

Assistente Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


