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"Altera os arts. 91 e 95 da Lei Orgânica do Município e revoga os arts. 94 e 97, 
estabelecendo teto remuneratório para os servidores e adaptando a Lei Orgânica disposições 
constitucionais. 

Art. 1º: O art. 91 da Lei Orgânica do Município passa a viger com a seguinte redação: 

O Art. 91 - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica e fundacional e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais 
ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do 
Prefeito. 

§1º - Se, por qualquer motivo, o total remuneratório exceder o subsídio mensal do 
Prefeito, incidirá automaticamente um redutor, que limitará a remuneração ao mesmo valor da 
percebida pelo prefeito. 

§2º - A remuneração será sempre paga em parcela única, vedado qualquer adicional, 
salvo os puramente indenizatórios. 

§3º - A remuneração e qualquer adicional indenizatório serão sempre fixados por lei 
municipal. 

§4º - A remuneração dos procuradores do Município será fixada em lei municipal e terá 
como limite a remuneração, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, vedado qualquer acréscimo que resulte em valor superior. 

§5º - Na cumulação de cargos, quando permitida, observa-se o limite remuneratório em 
cada um dos cargos percebidos, vedado o computo do limite sobre a soma da remuneração de 
cada cargo. 

§6º - O servidor de carreira que exerce cargo em comissão poderá receber adicional 
previsto em lei, devendo, em todo o caso, observar o limite remuneratório máximo. 

Art. 2º - O art. 95 da Lei Orgânica do Município passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 95 - Lei municipal poderá estabelecer gratificação, de caráter puramente 
indenizatório, a servidores que exerçam cargo em unidades de trabalho de difícil acesso. 

Parágrafo único: Lei municipal estabelecerá os critérios para a concessão da 
gratificação de que trata o caput deste artigo. 

Art. 3º - Revoga-se os arts. 94 e 97 da Lei Orgânica do Município. 

Art. 4º - Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala das Sessões... Às Comissões competentes." 
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