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ANEXO N.004

CADASTRO DA PREFEITO E VICE-PREFEITO

I MUNiCíPIO: NOVA RUSSAS

i

I EXERCíCIO: 2017
PREFEITO

I

Nome Completo: RAFAEL HOLANDA PEDROSA

I

CPF: 010.165.813-35
Endereço Residencial
Rua: Av. Dr. Osvaldo Martins, nO 813
Bairro/Distrito: Timbaúba
Município: Nova Russas
CEP: 62.200-000

UF: CE

,

E-mail :drrafaelped rosa@hotmail,com

i Telefones:
; FIxo:

I

I

Cel: (85) 99444-28-18

I

VICE-PREFEITO

I

Nome Completo: ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES MANO JUNIOR
CPF: 978.912.313-20
I

I

,

Endereço Residencial
Rua: Camélia Rosa, nO 148

I

Bairro/Distrito: Alto da Boa Vista
Município: Nova Russas

ICEP: 62.200-000

UF: CE

I Email:
, Telefones:
Fixo: (85)

I
Cel.: (088)
ASSIN:

PREFEITO MUNICIPAL
RAFAEL HOLANDA PEDROSA
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NC)VA
,RUSSAS
GOVERNO

MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N°

180

DE 05 DE OUTUBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A FIXACÃO DOS SUBSÍDIOS
DOS AGENTES POLÍTICÓS DO MUNICÍPIO DE
NOVA RUSSAS/CE, PARA A LEGISLATURA
2017/2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE, Sr.
Gonçalo Souto Diogo, façc fa~er que a Cârnara Municipal decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1° - Os subsídios dos age~tes políticos do :Ylunicipiode Nova Russas/CE para a
legislatura compreendida no penado de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de
2020 ficam fixados, em parcela única e indiviskel, conforme os valores evidenciados
no demonstrativo seguinte:

RAZÕES DO VETO: Conforme disposição legal contida no art. 21, inciso VI, da Lei
Orgânica Municipal, compete a Câmara Municipal apenas a fixação da remuneração do
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, O aumento da rerrmneução dos cargos e
funções no âmbito do Poder £xecutivo é de iniciativa privativa do Prefeito, conforme
dispõe o art. 56, inciso lI, da Lei Orgânica Municipal.
~ 10. O subsidio de Sue tra'(a o capur é o valor pago pelo exercício ininterrupro do

cargo e sobre esse incidem~odos
semelhantes ou equivalentes,

os tributos previstos em lei para desembolsos

Os subsídios ora fix1do~ poderão ser revistos anualmente em conformidade
com o disposto no inciso X ele.artigo 37 da Consrituição Federal.
~ 20•

_

Art. 2° - O agente político aFastado de s;~".sfunções por ac()metirnento de doença
devidamente comprovada por atestado médico será remunerado relativamente aos
primeiros quinze dias de afastamento pelo seu órg~Q de origem e após esse período,
perdurando a moléstia ensciadora cio afastarnen.K)"s~~ encaminhado á períCia médica
do regime previdenciário 20 'lual estej2 v-jncllbd~ pàr\ habilitar-se ao benefício próprio
na forma da legislação vigem e,
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GOVERNO MUNICIPAl

GABINETE DO PREFEITO

S1

0. -

O vereador licenci?,'

uaI . " o::ô 'u 'ltO 2e interesse particular

ê1

não terá

J'

S 2°.

- As substituições de, ~g""t"S pc'L;~ ',::e,Lu; -:1,0 suas funções se darão em
conformidade com a Lei Orgâ'1ica do .'Víumdpio de 'Nova Russas/CE e Regimento
Interno da Câmara Municin?l rle Nova Russas/CE.

1"
,'ic~:J.:le\;ova Russas/CE autorizada a
reêt:z,::: ',.'S ::,:. _'~L.':":" '-.::;\"
'_."_
-"-'-~::' •.. ~:-_.;:~~lat:'Jra,
por ato normativo próprio
vis~éldo a adequação aos " 'ccn7Ua!S t'c lS"~s .:'(, ''t''cg" 29, inciso VII e artigo 29-.A,
todos da Constituição Fede:ai. Dem coco D,. iet.t2 "aa" do inciso lU do artigo 20 da
Lei Complementar nO 101/",000 ou ainda pan atender interesse administrativo do
Poder LegisiaTIvo, previameme justincaco.
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Art. 4.::;. :;" ':':_>~:-:(:~,1 ~~-_;~::'
':;,} ,(.:':~~;~<>.
::"'-:..1:':">; Presidente da Câmara ás sessões
ordini.na Í!r..nlicari no de.,r,J.'1IC, de 1 i lo (,~7, ?ot:emo)
do valor do respectivo
subsídio, por caGa faita, a ser .:ú-;t:u.ada n:::i rüiáa dt p2.ga~:nento imediatamente posterlot
ao fato.
~ 10.

,e: justifi~ad::s quando, compwndamente,
o vereador
.... :,,::::. r:.; '''oi"r Leróslativo
ou
em
caso
de doenca,
v
,
mediaI1~e ~p.f'=~efHâç;io de: ~'.":~.!l.uOjr'..ii~~
•~O
. :: )ec:~(a::ia. da C2nla!a de 'Vereadores no
"O L'_,,_
-""5 a'"''
"."..•..Ll. _"i:
,. 0'<
.'~
,,"":_';":0
rOl' lfi' POSSI'''I'h'LaQ'a''
pr'zo
~~ de at~"- r'
'--.:n ••..
j-1•..:7'i ~, lli:'
,h,.:.:'~., .••.....
..l."' •.--'-"a em que 11
~
{.lpresença,
-

As ausênCIas poder;;

~ 2°. - j\ ausência de vereac.nres a sess2,'j ordinária em face de missão de represemaçiio
oficia' de Pocler ~,eg',1ati,'
;\",,:c,:;J;' ~e10 ::JIesidente da Câmara em plenário,
cons:''-lnc:) 2:;

i-'::~.\~;()~ ;::!a.r.~~
.

An:. 5° - É verdade o pagarr:ellro c.e q'~:li$l::.2t:: parcelas LT1depjzatórias aos vereadores
em virtude de convocação da Cà:,12.r:1Municipal
nos cer:odos
de recesso legi'sb,tiyo,
.
,
Art. 6,° - .-\'; desoesa, deu'" ... ,', da ;:x~\r.u:.ãÜda ?reseme LeI correrão por conta das
dotacnes r;::',:' .c; ( , '- '!:t
..... ',,'c 'pc, c-- ",,,ences, resguardada a posslblidade de
sup:ement"çáo qc:anuo ntc: ,,,Úú,

I'\. \

Art. 7° - Esta Lei enuará em ';'2;~)r\a
as disposições em conuári().
\

p~r1

ci~,10 de janeiro de 2017, ficando revo'<:adas
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~4PNICIP.A..L DE NOVA HUSSAS,
Estauo do '::é~lá,ú(,:" t!~~.'. ,<',LOH> \:~. ~)<'Ji,)
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