
LEI MUNICIPAL Nº 268/2004, de 23 de julho de 2004.  

 

Fixa o subsídio dos Vereadores do Município de Novo Xingu e dá 

outras providências. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas 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 subsídios dos Vereadores para a legislatura de 

2005/2008 é o fixado nesta lei, observados, para efeito de pagamento, sempre os limites estabelecidos 

nos arts. 29, inc. VII, 29-A, § 1º e 37, inc. XI, da Constituição Federal. 

 

Art. 2º - Os Vereadores perceberão, a partir de 1º de janeiro de 

2005, subsídio mensal no valor de R$ 612,74 (seiscentos e doze reais e setenta e quatro centavos). 

§ 1º - O Presidente da Câmara perceberá, juntamente com o 

subsídio, a título de verba de representação de natureza indenizatória, a importância de R$ 242,55 

(duzentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos). 

§ 2º - Os valores fixados nos termos deste artigo, a partir de 1º de 

janeiro de 2005, serão revisados na mesma data e índice em que forem revisados os vencimentos dos 

servidores do município. 

Art. 3º - As ausências dos Vereadores às sessões ordinárias, 

determinarão o desconto no subsídio de 25% por sessão. 

 

     Art. 4º - Se o plenário considerar justificada a ausência, não será 

promovido o desconto. 

Art. 5º - A despesa decorrente desta Lei será atendida pelas 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2005. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 23 de julho de 2004.    
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