
LEI Nº 1.483, 25 DE SETEMBRO DE 2012

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO 
PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE 
GLORINHA PARA A LEGISLATURA 2013/2016.

RENATO RAUPP RIBEIRO, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Inciso VII do Artigo 30 e Inciso 
IV  do  Artigo  55  da  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal  de 
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art.  1º  O  subsídio  do  Prefeito  e  do  Vice-Prefeito  para  a  Legislatura  de 
2013/2016 fica estabelecido nos termos desta Lei.

Art.  2º O Prefeito Municipal receberá um subsídio mensal no valor de R$ 
8.895,66 (oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Art. 3º O Vice-Prefeito receberá um subsídio mensal no valor de R$ 6.000,00 
(seis mil reais).

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito,  nomeado Secretário  Municipal  deverá 
optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de 
qualquer acréscimo.

Art.  4º O substituto legal que, na forma legal,  assumir a chefia do Poder 
Executivo, nos impedimentos ou nas ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao 
recebimento  do  valor  do  subsídio  do  Prefeito,  previsto  no  art.  2º  desta  Lei, 
proporcionalmente ao período da substituição.

Parágrafo  único.  A proporcionalidade  de  que  trata  este  artigo  levará  em 
consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

Art. 5º O subsídio mensal do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito terão suas 
expressões monetárias revisadas anualmente,  por lei  de iniciativa da Câmara de 
Vereadores, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para 
a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, nos termos do Inciso 
X, do art. 37, da Constituição Federal, observados os limites legais constitucionais e 
da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2001.

Parágrafo Único – No primeiro ano do mandato,  o  índice revisional  será 
proporcional ao número de meses transcorridos do início da legislatura até a sua 
concessão.

Art.  6º  Ao  subsídio  do  Prefeito  e  do  Vice-Prefeito  será  adimplido  a 
gratificação  natalina  correspondente  a  1/12  (um doze  avos)  por  mês  de  efetivo 
exercício do cargo, ao subsídio referente ao mês de dezembro do ano em curso, nas 
mesmas datas em que for pago o benefício aos servidores municipais,  conforme 
prevê a Constituição Federal.



Art. 7º O Prefeito e o Vice-Prefeito terão direito ao gozo de férias anuais, 
acrescidos do pagamento de 1/3 nos termos da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Na impossibilidade do Prefeito Municipal entrar em gozo 
de férias no último ano do mandato, as mesmas poderão ser indenizadas com o 
acréscimo do 1/3 constitucional.

Art.  8º  Os  subsídios  do  Prefeito  e  Vice-Prefeito  deverão  ser  pagos  na 
mesma data em que houver pagamento de salários dos servidores do Município.

Art.  9º  Nos  casos  de  licença  por  doença,  devidamente  comprovada,  o 
Prefeito e o Vice-Prefeito perceberão os seus subsídios de acordo com a legislação 
previdenciária.

Art.  10.  Em  caso  de  viagem  para  fora  do  Município,  a  serviço  ou 
representação  do  Município,  o  Prefeito  e  o  Vice-Prefeito  perceberão  as  diárias 
estabelecidas em Lei Municipal.

Art.  11.  Em  quaisquer  circunstâncias  serão  obedecidas  às  limitações 
impostas  pelos  artigos  pertinentes  da  Constituição  Federal  e  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal.

Art. 12. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria.

Art.  13.  Esta Lei  entrará em vigor  na data de sua publicação,  com seus 
efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 25 de setembro de 2012.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
        

             Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. Administração e Planejamento  


