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" •. ,"DISPÕE S RE A FIXA O DO SUBSIDIO

DOS VE EADORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES,
RS, PARA A LEGISLATURA 2005/2008."

AMADOR PINHEIRO DOS S~TOS NETO, Prefeito Municipal de
São José das Missões - RS: ,. I

Faço saber no. cumprimento ao disposto no.Art. 65, ~,da Lei Orgânica
Municipal, que a Câmara Municipal de Vereado es aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte,

LEI:

Artigo 1° - O subsídio mensal d s Vereadores da Câmara Municipal de
São José das Missões, será fixado nos termos deha Lei.

Artigo r- Os Vereadores d~ Câmara Municipal de São José das
Missões, receberão subsídio mensal no valor de 1U 700,00 (setecentos reais).

* § 10
- A ausência de Vereaq.or em sessão plenária ordinária, sem

justificativa legal, determinará um desconto er seu subsídio no valor de R$ 150,00
(Cento e Cinqüenta Reais), reajustáveis pelos mesmos índices do valor do subsídio.

I
* § 2° - Considera -se, como=legal, para efeitos deste artigo, a

aprovação em Plenário dos motivos apres dos para ausência, sob a forma de
requerimento.

* § 3° - A Licença do Vereador, por motivo de doença, desde que
comprovada, será integralmente remunerada I

* § 4° - As sessões plenárias extraordinárias, solenes e especiais não serão
remuneradas.

* § 5° - Em caso de substituição, os Vereadores Suplentes terão direito ao
valor no Art. 2° desta Lei.

Artigo 3°_O subsídio do presidjte da Câmara Municipal será no valor de
R$ 900,00 (Novecentos Reais).

Parágrafo Único - O substituto egal que, na forma regimental, assumir a
Presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará
jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Presidente previsto neste artigo,
proporcionalmente ao período da substituição.

Av. 20 de Março, s/no = Fone/,Fax (OX~5:) 3753-1040 e 3753-1150
__ C_E_P_9_8_3_2_5_-..:.0..:.0..:.0_---=S-=a:...:o~J:...o:...s:...e:......:d::a::s:....M:..:...:..:.ls::.:s::.:o::.:e::.:s=--..:.R..:i~O:....G::::':;.:~a~nd~e~d~o~S~U~I-G·UO~'fJ1.~]J.ERQ\.NDo·~~;;~RA~/';!Ôt~~~o;Jf~~



Estado do Rio Grande do Sul

13SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

Artigo 4°_ O subsídio mensal dos ereadores e do Presidente da Câmara
Municipal terão suas expressões monetárias re .sadas anualmente, considerando os
mesmos índices e as mesmas datas observadas p a a revisão geral da remuneração dos
Servidores do Município.

§ 10 - Exceção será feita no prim iro ano do mandato onde os agentes
políticos de que trata esta Lei não farão jus à rev são geral que exceda a perda de 10 de
janeiro até a data da concessão, caso a revisã geral estenda a perdas ocorridas no
exercício de 2005.

§ 2° - É condição de legalidade para o pagamento do subsídio dos
Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei
Complementar n.o 101.

§ 3 - A ultrapassagem os limite anuais impedirão o pagamento dos
próximos subsídios do ano, ou, ainda, importarão na devolução dos subsídios pagos
indevidamente, corrigidos e.com os mesmos acr scimos a que se refere a cobrança dos
tributos municipais em atraso.

§ 4° - É vedada, em exercícios ser.::tes, a recuperação de valores não
pagos em decorrência dos limites constitucionais r legais.

Artigo 50-Os subsídio mensal os Vereadores será pagos durante os
recessos parlamentares, independente de convocação de sessão Iegislativa
.extraordinária

Artigo 6°-As despesas decorre tes desta Lei serão suportadas pelos
créditos orçamentários e respectivas dotações co I ignadas na Lei Orçamentária Anual.

AI1igo 7°-Esta Lei entra em vig~r na data de sua publicação, com seus
efeitos sendo gerados a partir de 10 de janeiro de pOO5.

GABINETE DO PREFEITO ~UNICIP AL DE SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES, aos 22 de julho de 2004.

A PINHEmO DOS SANTOSNETO
Prefeito Municipal

~f; E PUBliQUE-SE:

S O DO NASCIMENTO RIBEmO
SecoMun. de Administração
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