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"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO
SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO DO
CIPÓ, PARA A LEGISLATURA 2013/2016".

OSVALDO FRONER, Prefeito Municipal de Capão do Cipó, RS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, pelo inciso I do artigo 30 c/c inciso X e XI do
artigo 37 e, ainda, com o parágrafo 4° do artigo 39, todos da Constituição Federal de 1988, e inciso
XVIII da Lei Organica Municipal

FAZ SABER

que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1° - O subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Capão do Cipó para a
Legislatura 2013/2016 fica estabelecido nos termos da Lei.

Art. 2° - Os Vereadores da Câmara Municipal de Capão do Cipó receberão subsídio
mensal no valor de R$ 2.419,67 (dois mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos).

Art, 3° - O subsídio do Presidente da Câmara Municipal será no valor de R$
3.109,21 (três mil cento e nove reais e vinte e um centavos).

Parágrafo Único - O substituto legal que, na forma regimental, assumir a
Presidência, nos impedimentos ou ausências do presidente da Câmara Municipal, fará jus ao
recebimento do valor do subsídio mensal do Presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao
período da substituição, por mês ou fração.

Art, 4° - Em caso de substituição os Vereadores suplentes terão direito ao valor do
subsídio mensal proporcional ao número por participação em sessão plenária, ordinária e
extraordinária, ou, em caso de não participar de sessões plenárias, das reuniões nas Comissões
Permanentes ou, ainda, na ausência destas, de 1/30 por dia de substituição.

Art. 5° - O subsídio mensal dos Vereadores será pago durante os recessos
parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

Parágrafo Único - As sessões plenárias extraordinárias, nos termos da Constituição
Federal, art. 57, § 7°, não serão remuneradas.



Art, 6° - A ausência de Vereador em sessão plenária ordinária ou extraordinária,
sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsídio, proporcional ao número total de
sessões ocorridas no mês.

§ 1° - Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação
em Plenário dos motivos apresentados para a ausência ( viagem a serviço, doença em família,
etc ...), sob a forma de requerimento.

§ 2° - Excetuam-se dos descontos de que tratam este artigo as ausências relativas às
sessões extraordinárias sem que o Vereador tenha tomado ciência da convocação, desde que assim
justifique e seja aceito pelo Plenário nos termos deste artigo.

Art, 7° - A ausência não-justificada de Vereador nas reumoes das Comissões
Permanentes importará em desconto proporcional ao total das reuniões realizadas no mês.

Parágrafo Único - Para efeitos de cálculo da proporção de que trata este artigo será
considerado 30% do subsídio mensal do Vereador.

Art. 8° - A licença do Vereador, por motivo de doença, ou outro benefício
previdenciário, desde que comprovada e aprovada, nos termos desta Lei, será integralamente
remunerada.

§ 1° - Estando o Vereador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social a
licença-saúde, ou outro benefício previdenciário será complementada até o valor do subsídio
integral.

§ 2° - Em caso de o Vereador não ter completado o período de carência necessária
para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral.

Art. 9° - O subsídio mensal dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal
terá seu valor revisado anualmente, observado os limites legais e constitucionais, considerando os
mesmos índices e as mesas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do
município.

~ Parágrafo Único - Exceção será feita no primeiro ano do mandato onde os agentes
políticos de que trata esta Lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda de 10 de janeiro até a
data da concessão.

Art, 10 - É condição de legalidade para o pagamento do subsídio dos Vereadores a
observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar n° 101/2000.

§ 1° - A ultrapassagem dos limites anuais impedirá o pagamento dos próximos
subsídios, ou, ainda, importará na devolução dos subsídios pagos indevidamente, corrigidos com os
mesmos acréscimos a que se refere a cobrança dos tributos municipais em atraso.

§ 2° - É vedada, em exercícios seguintes, a recuperação de valores não pagos em
decorrência dos limites constitucionais e legais.

Art. 11 - Os subsídios de que trata esta Lei serão pagos na mesma data dos
pagamentos feitos aos demais servidores e agentes políticos.

Parágrafo Único - Em caso de o município adotar regime de adianatamento mensal
de vencimentos e salários, o mesmo tratamento poderá ser dispensado aos subsídios dos Vereadores
nas mesmas datas e percentuais adotados para a folha de pagamento dos servidores.



Art. 12 - O respectivo demonstrativo de impacto orçamentário-financeiro, consta do
Anexo I, que passa a fazer parte integrante desta Lei.

Art. 13 - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos
orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de
10 de janeiro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO, CAPÃO DO CIPÓ,RS, 18 DE SETEMBRO DE 2012.

OSVALDO FRONER
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Capão do Cipó - RS

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DELEfN°. 009/2012

Autoria: Mesa Diretora
Iniciativa: COF

"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO
SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO DO
CIPÓ, PARA A LEGISLATURA 2013/2016".

Senhores Vereadores

o Projeto de Texto de Lei que ora submetemos a estudo e apreciação de Vossas

Excelências, versa sobre a fixação dos subsídios dos Senhores Vereadores de Capão do Cipó para a

Legislatura 2013/2016.

A vertente fixação decorre da aplicação dos dispositivos constitucionais vigentes já

evidenciados no preâmbulo deste Projeto, bem como ao que dispõe o artigo 37, inciso XVIII, da

nossa Lei Orgânica.

À vista de tais dispositivos constitucionais e legais, o impulso para que tais subsídios

sejam estabelecidos é de competência deste Poder Legislativo, o qual buscamos exercer através da

presente proposta legislativa.

Os valores dos subsídios ora lançados acham-se alinhados a importância e relevância

dos cargos de mandato eletivo de Vereadores, bem como as responsabilidades inerentes ao pleno e

efetivo exercício de tal função pública, pois, além de assegurarmos o exercício irrestrito da

democracia e da cidadania, ainda somos detentores do poder de fiscalização dos atos e ações do

Poder Executivo Municipal, a bem da transparência e da legalidade.

Posto isto, sucintamente, rogamos a aprovação dos Senhores Edis ao projeto ora

proposto.

À consideração e sensibilidade dos Senhores Parlamentares.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CAPÃO DO CIPÓ, RS, 18 DE SETEMBRO DE
2012.

JAQUES FREITAS GARCIA
Presidente

JA.L~~' ACHARÃO
e retário



Impacto Orçamentário/Financeiro c/base na CF e na LC 101/2000
Estimativa de Impacto Financeiro: Reajuste de 10% subsídios dos Vereadores qestáo 2013 a 2016

1- Receita Corrente Líquida atual - 30/06/12 13.096.180,29
2- Gasto Total Atual com Pessoal - 30/06/12 396.463,39
3- Acréscimo com Aumento de Pessoal Proposto 29.901,03
4- Gasto Total projetado com pessoal com aumento proposto 426.364,42
5- Percentual da RCL comprometido atualmente com Pessoal 3,03
6- Percentual comprometido da RCL nos qastos de Pessoal com aumento proposto 3,26
7- Receita do Exercício de 2012 (base p/calculo dos 7%) 11.066.072,58
8- Percentual Constitucional aplicável a Câmara de Vereadores (7% da Rec.Arrecadada) 774.625,08
9- Valor estimado com Gastos c/Pessoal 426.364,42
10- Resultado do Impacto:
a) Atende ao exigido pelo art. 20 inciso 111, da LC 101/2000, que o Gasto com Pessoal
não ultrapasse a 6 % para o Executivo, da RCL..
b) Atende ao exigido pelo art. 22, parágrafo único da LC 101/2000, não ultrapassar os
95% do estabelecido no art. 20 inciso 111, sendo 5,40% para o Executivo, da RCL.
c) Atende ao exigido pelo paráqrafo 10 art. 29-A da CF, não qastar mais de 70% de sua
receita com folha de paqarnento ( 9 / 8 ) 55,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ - RS

Contadoria Municipal

SI. Presidente

Ao cordialmente cumprimentá-Io, vimos através da presente, informar
que segue:

1- Com base nos cálculos acima expostos podemos atestar que o reajust
de 10% nos subsídios dos Vereadores pode ser concedido, pois nã
acarretará prejuízo de qualquer determinação legal.

Capão do Cipó, 18 de setembro de 2012.

olzan
a Municipal do Capão do Cipó

Vilson'" délio Schunke
Prefeitura Municipal do Capão do Cipó
Contador



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ - RS

Contadoria Municipal
Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro para Gastos com Pessoal

Reajuste de 10% subsídio dos Vereadores Aumento Proposto
Rubrica 2013 2014 2015

319004000000 Contratação por prazo det 24.509,04 25.734,49 27.278,56
319013000000 Obriqacões Patronais 5.391,99 5.404,24 5.728,50

Total 29.901,03 31.138,74 33.007,06

Capão do Cipo, 18 de setembro de 2012.

Julia
Conta or
pr~~a Municipal de Capão do Cipó

Vilson A~chunke
Contador
Prefeitura Municipal de Capão do Cipó


