
LEI MUNICIPAL Nº 655/2012, de 18 de maio de 2012. 

 

Fixa os subsídios mensais do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal 

para a legislatura que vai de 1º de janeiro de 2013 a 31 de 

dezembro de 2016 e dá outras providências. 

 

GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 Art. 1º - São fixados os subsídios mensais do Prefeito e Vice-

Prefeito para a legislatura que vai de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016 da seguinte 

forma: Prefeito R$ 5.240,00 (cinco mil duzentos e quarenta reais) e Vice-Prefeito R$ 2.620,00 (Dois 

mil seiscentos e vinte reais). 

 

Art. 2º - O Vice-Prefeito Municipal perceberá em um Subsídio 

de valor igual a R$ 2.620,00 (dois mil seiscentos e vinte reais), desde que assuma responsabilidades 

administrativas permanentes ou assuma cargo de secretário municipal. 

Parágrafo único – não exercendo atividade administrativa 

permanente junto à administração, seu subsídio será de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais) 

que corresponde a 20% (vinte por cento) do subsídio fixado para o Prefeito.  

Art. 3º - Os subsídios do prefeito e vice-prefeito, de que trata o 

art. 1º deste Projeto de Lei, serão reajustados na mesma data e no mesmo índice tomando-se por base, 

os índices do IGP-M 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 do mandato até a sua 

concessão. 
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Art. 4º - Ao ensejo do gozo de férias anuais, o Prefeito 

Municipal e o Vice-Prefeito perceberão subsídios, com acréscimo de um terço. 

Art. 5º - As férias correspondentes ao último ano de mandato 

poderão ser gozadas no segundo semestre desse ano. 

 

Art. 6º - Em caso de licença para tratamento de saúde, 

devidamente comprovado por atestado médico, o prefeito e vice-prefeito receberão subsídio integral, 

sendo os primeiros quinze dias pagos pelo erário e a contar do décimo sexto dia pelo Órgão 

Previdenciário.  

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

gerando efeitos a partir do dia 1º de Janeiro do ano 2013. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

/ RS, em 02 de Maio de 2012. 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

 Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 


