
PREFEITURA MUNICIPAL DE GABRIEL DA PALHAPKtrCilU estado DO ESPIRITO SANTO
.  ,,, Secretaria Municipal de Administração

.. .Lei n.° 2.622, de 28 de setembro de 2016.

Estabelece os Subsídios dos Vereadores para a Legislatura que
se inicia em 1= de janeiro de 2017 e dá Outras Providências.

VALDECIR PINTO CEZAR, Prefeito Municipal em Exercício de Sdo Gabriel da Palha, do
Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Leu
ou- F Ho em R$ 4 614 40 (quatro mil. seiscentos e quatorze reais e quarentat» Fica ^ ̂ ̂ 'Lara Municipal de Sâo Gabrte, da PaOra, para a

centavos), os subsídios mensais dos Vereadores
leeislatura que se inicia em 1^ de janeiro de 2017. , .

rr-::—- =:rr. ̂
Hn art 39 § 4° da Constituição Federal,remuneratoria, na forma do art. 5 cessões

§ 2^ É vedado o pagamento de parcela indenizatôria, em razão da convocaç
extraordinárias, ainda que durante o recesso parlamentar. Geral de

,3asobreosubsidi„dequetramapresentelei.htcid—
Previdência Social, conforme o disposto no artigo 196. mcsos 1, alínea a.
Emenda Constitucional 20/98.

^  .4 rt 12 desta lei será aplicado revisão geral anual prevista noArt. 2^ Ao subsídio fixado no art. > ,tamento dos servidores municipais,

r:::~

Ar. 3= Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a proceder com limitaçbes ou

Federal, Leis Ordinárias e Complementares.
Ao Qpcsnes Ordinárias e Extraordinárias

Art. 4- Receberá o subsídio proporcional ao numero
realizadas no mês o Vereador que:

I - não comparecer a sessão;

II - comparecer e não participar de votação em pauta na ordem do d,a.
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Parágrafo único. O desconto proporcional previsto no "caput" deste artigo, não incidirá no
subsídio do Vereador presente a Sessão, e se esta não for realizada:

a) por falta de quorum;

b) por ausência de matéria a ser votada na "Ordem do Dia"; ou durante o recesso
parlamentar;

c) por falta justificada, amparada no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art. 5~ O Vereador perceberá seu subsídio da Câmara Municipal, nos casos de afastamentos e
licenças para tratamento da saúde, devidamente comprovada por atestado médico, por períodos de até 15
(quinze) dias.

Parágrafo único. Para períodos de licenças e afastamentos superiores ao previsto no caput do
presente artigo, o Vereador perceberá seu subsídio na forma de auxílio doença, de acordo com as regras do
Regime Geral de Previdência Social, ao qual se encontra vinculado.

Art. 6- Os recursos necessários ao cumprimento da presente lei, correrão por conta de dotações
próprias consignadas na Lei Orçamentária do Município de São Gabriel da Palha, que serão suplementadas se
necessário.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1°
de janeiro de 2017.

Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal em de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito
Santo, 28 de setembro de 2016.
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Prefeito Municipal em Exercício

D^YmAUDIO ROSA
Secretario Municipal de Administr çao
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