
                          LEI Nº 2.512 DE 21 DE JUNHO DE 2016. 

 

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA PARA A PRÓXIMA 

LEGISLATURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

PAULO SOMMER, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER, Estado do Rio 

Grande do Sul,  

 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - São fixados os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara para a 

Legislatura que vai de 01.01.2017 a 31.12.2020. Sendo os subsídios mensais no valor de R$ 3.000,00        

( tres mil reais)  e do Presidente R$ 4.500,00 ( quatro mil e quinhentos reais). 

 

Parágrafo 1º – O Reajuste das verbas a que se refere o caput deste artigo serão 

concedidos nas mesmas épocas e nos mesmos índices, daqueles concedidos aos servidores públicos. 

 

Parágrafo 2° - A ausência do Vereador nas Sessões Plenárias ( Sessão Ordinária, Sessão 

Extraordinária, Sessão Solene e Sessão Especial), sem justificativa legal, determinará o desconto de R$ 

1.000,00 (um mil reais), por sessão, do valor do subsídio. 

 

Parágrafo 3º - A ausência do Vereador nas reuniões das Comissões Permanentes da 

Câmara e nas audiências públicas da Câmara sem justificativa legal, determinaria o desconto de R$ 

500,00 ( quinhentos reais), sendo que o desconto incidirá isoladamente conforme o numero de faltas nas 

reuniões das comissões e nas audiências públicas. 

 

Art.2º - Durante toda a  legislatura os vereadores perceberão no mês de dezembro de 

cada sessão legislativa o valor correspondente a mais um subsidio. 

 

Art.3º - Nos casos de doença comprovada os Vereadores perceberão a totalidade dos 

subsídios deduzidos do pagamento o beneficio entregue pelo órgão previdenciário. 

 

Art.4º - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta das dotações orçamentárias 

próprias. 

    

  Art.5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação passando a produzir os seus   

efeitos legais a contar de 1º de janeiro de 2017.  
 

         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER 

                                                     EM 21 DE JUNHO DE 2016. 

 

 

 

                                           PAULO SOMMER 

                                           Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

ANDRESSA LILIANE ENGERS BRATZ 

Secretaria Municipal de Administração 


