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Lei nº 197-B/2012, de 30 de setembro de 2012.
EMENDA: Dispõe sobre a fixação dos
subsídios dos Vereadores e do
Presidente da Câmara Municipal de
Major Sales/RN para a legislatura
2013/2016, e dá outras Providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MAJOR SALES, Estado do rio Grande do Norte, no
uso de suas atribuições legais.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita Municipal,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam fixados os subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara
Municipal de Major Sales/RN, de acordo com a Emenda constitucional nº 19 de 05 de
janeiro de 1998, Emenda Constitucional nº 025 de 14 de fevereiro de 2000 e Lei
Complementar nº 101/2000, para a legislatura de 2013/2016.
Art. 2º - O subsídio de Vereador da Câmara Municipal de Major Sales/RN, fica
fixado no valor máximo de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), não podendo
ultrapassar o limite de 20% do subsídio de Deputado Estadual, consoante Lei nº 9.457,
de 23 de Fevereiro de 2011.
Parágrafo Único – O Presidente da Câmara Municipal de Major Sales/RN, pelo
exercício do cargo de gestor dos recursos públicos destinados para a manutenção e
funcionamento do Poder Legislativo, receberá o mesmo subsidio em parcela única e
indivisível na importância de até R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), não
podendo ultrapassar o limite constitucional de 20% (Vinte por cento) do subsídio de
Deputado Estadual.
Art. 3º - Os subsídios referidos nos artigos anteriores serão reajustados na
forma da Emenda Constitucional nº 19 e da Lei Complementar nº 101/2000, observado
o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente liquida no exercício imediatamente
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anterior, conforme preceitua o art. 29, inciso VII da Constituição Federal, respeitado o
limite de 20% (Vinte por cento) do Subsídio de Deputado Estadual.
Art. 4º - Caso os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Casa Legislativa,
fixados na presente Lei, incluindo a folha de pagamento com funcionários, cargos
comissionados e encargos sociais, fiquem acima do estabelecido pela Emenda
Constitucional nº 025/2000, que limita em 70% (setenta por cento) do duodécimo
recebido, a Mesa Diretora através de Resolução realizará a adequadação necessária
para reduzir os referidos subsídios ao limite suportávael.
Art. 5º - Pelo não comparecimento efetivo do Vereador, bem como pela não
participação nas votações, salvo motivo justo, será descontada importância
correspondente a 30(trinta) avos de sua remuneração, por dia de ausência, de acordo
com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Major Sales/RN.
Art. 6º - Os recursos para atender as despesas desta Lei, correrão por conta das
dotações próprias na Lei Orçamentária vigente para o exercício de 2013 e os três anos
subseqüentes.
Art. 7º - O suplente convocado perceberá a partir de sua posse o equivalente a
100% (cem por cento) do que tiver direito o titular.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal, em Major Sales-RN, 30 de setembro de 2012.
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