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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
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LEI MUNICIPAL N° 850/2012.

Declaro que o presente ato foi publicado no
Mural do Prédio da pre~itura. no 1c.>Ç81 de
costume na data de () I 0":11 (2. tê a
data de__ ,__ , ---:-

"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, RS,
PARA O QUADRIÊNIO DE 2013/2016." .

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de São José
das Missões/RS, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte;

LEI

Art. 1° - O subsídio mensal do Prefeito Municipal e do Vice- Prefeito do
município de São José das Missões, RS, será estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2° - O Prefeito Municipal receberá um subsídio mensal no valor de R$
6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais).

Art. 3° - O Vice-Prefeito receberá um subsídio mensal no valor de R$
3.700,00 (Três Mil e Setecentos Reais).

Art. 4° - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta Lei, nos termos
do Art. 39, § 4° da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de
representação, gratificação natalina, abono de férias, ou outras parcelas remuneratórias.

§ 1° - O disposto neste artigo não inviabiliza o pagamento do subsídio
relativo ao gozo de férias que o Prefeito e o Vice-Prefeito tenham direito em
decorrência de previsão na Lei Orgânica Municipal.

§ 2° - Fica vedado o pagamento de indenização relativa a férias não gozadas.

Art. 5° - O substituto legal que, na forma da Lei, assumir a chefia do Poder
Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao
recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2° desta Lei,
proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração.

Art. 6° - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores
revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas
para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a
Constituição Federal, art. 37, X.
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Parágrafo Único - Exceção será feita no primeiro ano do mandato onde os
agentes políticos de que trata esta Lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda
de 10 de janeiro até a data da concessão.

Art. 70
- Em licença por motivo de saúde ou outro benefício previdenciário,

o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente o seu subsídio.

§ 10
- Estando o agente político vinculado ao Regime Geral de Previdência

Social a licença-saúde ou outro benefício previdenciário, será complementada até o
valor do subsídio integral.

§ 20
- Em caso de o Prefeito ou Vice-Prefeito não ter completado o período

de carência necessário para a -obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do
subsídio será integral.

Art. 8° - Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos
pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 9° - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos
orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária anual.

Art. 10° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia
partir de 10 de janeiro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, AOS 04 DIAS DO MÊS
DE JULHO DE 2012.
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~DROS
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
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ILSON JOSÉ PAVAN PIRES
SecoMun. da Administração

Administração para Todos - 2009/2012
Av. 20 de Março, 1385 - Fone/Fax: (Oxx55) 3753-1040 / 3753-1106 - CEP 98325 - 000


