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LEI N" 654/2004- DE 30 DE SETEMBRO DE 2004, 

FIXA OS SUBSiDIOS DOS 
VEREADORES DE ATILIO 
VIVACQUA, PARA 
LEGISLATURA DE 2005 A 2008 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ATiLIO 
VIVACQUA, ESTADO DO ESPiRITO SANTO, no uso de suas 
atribui~oes Iegais e regimentais, e por for~ do Art. 63, paragrafo 7" da 
LOM, faz saber que a Camara Municipal aprovou e eu PROMULGO a 
seguinte Lei: 

Art. 1" - Fica fixado em R$ 1.500,00 (urn mil e quinhentos reais), 
o subsidio mensa! dos Vereadores do Mtmicipio de Atilio Vivacqua-ES. 

Art. ZO - 0 Presidente da C.imara Municipal, em razao de suas 
atribui~iies, recebeni R$ 1.800,00 (urn mil e oitocentos reais), a titulo de 
subsidio mensa!. 

Art, 3" - 0 Vereador que nao comparecer a Sessao Ordinaria, deixaril 
de receber fra~ao de seus subsidios, proporcionalmente ao numero de Sessiies 
Ordin:irias realizadas durante o mes, salvo motivo devidamente justificado, 
com base no Regimento lntemo da Camara Municipal. 

§ 1"- 0 desconto acima previsto, nao incidini no Subsidio dos Vereadores 
presentes a Sessao nao realizada, por falta quorum, por ausencia de materia a 
ser votada ou durante o recesso parlamentar. 
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§ 2"- No caso de licenciamento por motivo de doenca, devidamente 
comprovada por atestado medico, o Vereador percebeni seus subsidios 
integrais ate 15" dia de afastamento. Ap6s esse periodo, permanecendo a causa 
do afastamento, sera o mesmo encaminhado a pericia medica o lnstituto 
Nacional do Seguro Social para se habihtar ao Recebimento do 
Auxiho-Doenca previsto no Regime Geral de Previdencia Social. 

Art. 4" - Os subsidios de que tratam os artigos primeiro e segundo desta 
Lei sera reajustado de acordo com os indices e na mesma data estabelecida 
para os servidores municipais, na forma do inciso X, do artigo 3 7, da 
Constituicao Federal, respeitados os limites legais e constitucionais. 

Art. 5" - Fica o Presidente da Camara Municipal autorizado a proceder 
vlimitacoes ou reducoes no valor dos subsidios fixados nos artigos primeiro e 
segundo, sempre que o total das despesas com a folha de pagamento, incluido 
o gasto com o subsidio dos Vereadores, atingir os hmites estabelecidos pela 
Emenda Constitucional N" 25, publicada no DOU de 15/02/2000. 

Art. 6" - Os recursos necessarios a execucao da presente Lei correrao 
por conta de dotaclies pr6prias consignadas no Orcamento do Municipio de 
Atiho Vivacqua. 

Art. 7" - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhcacao, produzindo 
seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2005, revogadas as disposicoes em 
contrario. 
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ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO 

Presidente da Camara 
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