
LEI MUNICIPAL Nº. 479/2008, de 21 de agosto de 

2008. 
  

 

 “Fixa o subsídio dos Vereadores para a Legislatura 

2009/2012, e dá outras providências.” 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de 

Novo Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal e de acordo com o art. 29 item V da Constituição Federal, que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei de iniciativa do 

Legislativo: 

 

Art. 1º - Os vereadores municipais de Novo Xingu 

perceberão, na legislatura 2009/2012, subsídios mensais de R$ 940,00 (novecentos e quarenta 

reais). 

 

Art. 2º - O presidente da Câmara Municipal de 

vereadores perceberá verba de representação no valor de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis 

reais), ou seja 40% (quarenta por cento) além do subsídio, durante o período do seu mandato 

junto à Mesa. 

 

Parágrafo Único - O vereador no caso de 

licenciamento por doença, devidamente comprovado por atestado médico, perceberá seu 

subsídio integral, sendo  os primeiros quinze dias pagos pelo erário e a contar do décimo 

sexto dia pela Previdência Social.  

  

Art. 3º - Os subsídios dos Vereadores, de que trata o 

art. 1.º e a verba de representação de que trata o art. 2.º desta lei, serão reajustados na mesma 

data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores 

do município, conforme inciso X, do art. 37, da Constituição Federal. 

 

Parágrafo Único – No primeiro ano do mandato, o 

índice revisional será proporcional ao número de meses  transcorridos do início da legislatura 

até a sua concessão. 

  

Art. 4.º - A ausência de Vereador à Reunião Plenária 

da Câmara, sem justificativa legal, determinará um desconto de 25% no subsídio, por sessão 

ordinária. 

 

Parágrafo Único – Se o plenário considerar justificada 

a ausência, não será promovido desconto. 



 

Art. 5º - Durante o recesso o vereador receberá 

igualmente o subsídio.  

 

Parágrafo Único – a sessão extraordinária 

independente da época que ocorre não serão indenizadas. 

 

Art. 6º - Em caso de viagem para fora do Município, a 

serviço ou representação da Câmara, autorizado pela Mesa Diretora, o Vereador perceberá as 

diárias que forem fixadas na forma da Lei ou Resolução. 

 

Art. 7º - Em qualquer circunstância serão obedecidas 

às limitações impostas pela Constituição Federal. 

 

Art. 8º - As despesas decorrentes desta lei serão 

atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, gerando efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2009. 
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