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"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO
SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-
PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAPÃO DO
CIPÓ, PARA O QUATRIÊNIO DE
2013/2016".

OSVALDO FRONER, Prefeito Municipal de Capão do Cipó, RS, no uso das
atribuições que lhe são conferi das 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 mensal do Prefeito e do Vice- Prefeito do Município de Capão do
Cipó para o quatriênio 201312016 fica estabelecido nos termos da Lei.

Art, 2° - O Prefeito Municipal receberá um subsídio mensal no valor de R$ 9.837,57
(nove mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Art, 3° - O Vice-Prefeito receberá um subsídio mensal no valor de R$ 4.918,79
(quatro mil novecentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).

Art, 4° - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta Lei, nos termos do art.
39, § 4° da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de representação,
gratificação natalina, abono de férias, ou outras parcelas remuneratórias.

§ 1°_ O disposto neste artigo não inviabiliza o pagamento do subsídio relativo ao
gozo de férias que o Prefeito e o Vice-Prefeito tenham direito em decorrência de previsão na Lei
Organica Municipal.

§ 2°_ Fica vedado o pagamento de indenização relativa a férias não gozadas.

Art, 5° - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder
Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do
valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2° desta Lei, proporcionalmente ao período
da substituição por mês ou fração.



Art. 6° - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores revisados
anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da
remuneração dos servidores do município de que trata a Constituição Federal, art. 37, X.

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. 7° - Em licença por motivo de saúde, ou outro benefício previdenciário, o
Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente o seu subsídio.

§ 1° - Estando o Prefeito ou o Vice-Prefeito vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social a licença será complementada até o valor do subsídio integral.

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

Art. 8° - Os subsídios de que trata esta Lei serão pagos na mesma data dos
pagamentos feitos aos demais servidores.

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

Art. 9° - O respectivo demonstrativo de impacto orçamentário-financeiro, consta do
Anexo I, que passa a fazer parte integrante desta Lei.

Art. 10 - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos
orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 12 - 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
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"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO
SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-
PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAPÃO DO
CIPÓ, PARA O QUATRIÊNIO DE
2013/2016".

Senhores Vereadores

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

Excelências, versa sobre a fixação do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito de Capão do Cipó

para o quatriênio 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 mandatários da municipalidade, bem como as responsabilidades inerentes ao pleno e

efetivo exercício de tais funções político-administrativas.

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, í8 DE SETEMBRO DE
2012~

JA~~ITAS GARCIA
Presidente

~"-_1.J.l\J\.LIMACHARÃO
10 Se etário



Impacto Orçamentário/Financeiro c/base na CF e na LC 10112000
Estimativa de Impacto Financeiro reajuste de 15% subsídio do Prefeito e Vice cestão 2013 a 2016

1- Receita Corrente Líquida atual - 30/06/2012 13.096.180,29
2- Gasto Total Atual com Pessoal - 30/06/2012 5.420.648,15
3- Acréscimo com Aumento de Pessoal Proposto 31.309,10
4- Gasto Total projetado com pessoal com aumento proposto 5.451.957,25
5- Percentual da RCL comprometido atualmente com Pessoal 41,39
6- Percentual comprometido da RCL nos gastos de Pessoal com aumento proposto 41,63
7- Resultado do Impacto:
a) Atende ao exigido pelo art. 20 inciso 111, da LC 101/2000, que o Gasto com Pessoal
não ultrapasse a 54 % para o Executivo, da RCL..
b) Atende ao exiqido pelo art. 22, paráqrafo único da LC 101/2000, não ultrapassar os
95% do estabelecido no art. 20 inciso 111, sendo 51,30% para o Executivo, da RCL.

Ao cordialmente cumprimentá-Io, vimos através da presente, informar o que segue:
1- Com base nos cálculos acima expostos podemos atestar que o reajuste de
15% no subsídio do Prefeito e Vice Prefeito para a gestão 2013 a 2016 pode se
concedido, pois não acarretará prejuízo de qualquer determinação legal.

Capão do Cipó, 18 de Setembro de 2012.

Sr. Prefeito

JUli;gl)olzan
Preféí ra Municipal do Capão do Cipó
Cont r

~-k-
Vilson Adélio Schunke
Prefeitura Municipal do Capão do Cipó
Contador
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I Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro para Gastos com Pessoal I
Reajuste Subsídio do Prefeito e Vice Aumento Proposto
Rubrica 2013 2014 2015

319011000000 Venc.e Vantagnes Fixas 25.663,20 26.946,36 28.563,14
319013000000 Obriqacões Patronais 5.645,90 5.658,74 5.998,26

Total 31.309,10 32.605,10 34.561,40

Capão do Cipo, 18 de Setembro de 2012.

Juliab6;Bolzan

cont~t~Mur
pre:tC:iCiPal de Capãodo Cipó

Vilson Adélio Schunke
Prefeitura Municipal do Capão do Cipó
Contador


