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GABINETE DO PREFEITO

LEI N" 9?2/2000-GP ARfltd E&4.NCA,30 DE SETEMtsRO DE 2OOO.

FI]{A OS }'ALORES DOS S{IESTOIOS tr},I PÁ.RCE
LA ÚNICA E IJ\DI\,'ISIvttrI- DC} PRESII}E}JTII
I}A CÂMARÁ E DO§ VEREÀDÜRtrS PAÊA A
LEGI§LÀTLTRÀ DE zÜOU?OO4 E DÁ OTTTR{S
PRÜVIDú]NCIA§.

(} PBEFI'IO MLTNICIPAL nn AREI4 IlfdANf--A, Íaço s:iher r1r!e n Câmarn Ffunicipnl de
Áreia Branca âprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art, L'' - Fic*m fi.radcs, pârft â Legislatrrrn 2001/200.$, os v*l*res dos subsírlios do
Ilresidente da Câmarn e dos Vereadoresr ern parcela única e indivisível, nos termos do inciso
Ili do nrt. 29 da Constitttição Fetleral, cünl Ír noya redaçflo datla pelo art. 2n cla Emenda
L'onstitucionâ[ n" Ig, de 04 cle.iunho de 1998, posteriormente *lterado pela a!ípea ,.d" do ârt.
Xo cla Ernenda ConstitucionaX no 25, de l4fevereiro de ?000, que serão ú seguintes:

I -- Presirlente da Câmara".,. R$ 6ü0ü.00
JJ - Verexdoreu.."..... ......,........RS 3.600,00

t,arágrnfil tlnica - O
representa o sornatório tot*l d:rs
existentes.

valcr do sulrsídia afritruído ao
pnrtes fixa e variável, mais a rrerlra

Presiclenfe da Câmara
de representação, ântes



Àrt. 2, - !.ica vedado o acréscirno de quatquer gratificaÇão. adicional, abono,

prênrio, verba de representação ou outra espécie remrtner&tória, o obedecidoo em qtl:rlqtler

,u*r, o disposto no ant. 37, inciso Xtr, da Constittlição Federal, de acol'do comr a noYa

redenÇão tio art" 3" da Eulenda Cunstitucioltal ltn tr"9, de Ü4 de "iuulro de 1998.

Arf. 3n - A alteração ci6s subsídio ora fixados somente poclerá ocorrer por lei

especifica, ohserryacla a courpetência privativa ern caçla casa, a§segurflda a revisão geral e

ariunl, sempre mfl ruesütrt datr e sem distinção de índices, nos ternros do art. 37, inciso X clo

fliJrlorna Constitucional citar!o no nrtigo rrnterior rlest* [,ei"

*{,rt. 4" - Fic-a Íixado em RS l20,0iJ ( Cento e Vinte [teais) o valor do jeton por sess.{o

extraorcliniirin.

Art. 5" - Ficn Íixaclo ern 120,00 (Cento e Vinte Reais) o valor correspontlente âo

desconto do sut'lsiclio do tr/creador que deixar de comparecer às sessões plenárias ou às

reunises ou às reuniões tlas Cornissões Permruentes, sttrva rnotivo justo aceito petrn Cârnara.

,drt. óo - üs recursos pür:l f,azer filce :ls despesas criadas Jror esta Lei correrão por
ecntn clas dotações próprias previstas nfl f,ei Orçxrnentária Anrrnl"

Art. 7' * Est* Lei entrn em vigor a partir de 01 de janeiro de 2001, revogadas as

disposições em contrário.

rALÁCI0 CORONAL I'A[IST](], EM 30 r"]E SETE&{BRO DE 2000.
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