
ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

 
 

LEI Nº 001/2001      De 05 de Janeiro de 2001 
 

 

“FIXA OS SUBSIDEOS DO PREFEITO, VICE 

PREFEITO, VEREADORES, PRESIDENTE DA 

CAMARA E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PARA A 

LEGISLATURA DE 2001 A 2004, NO MUNICIPIO DE 

LAGOA SANTA - GO” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 
Estado de Goiás aprovou e o Prefeito Municipal 

Sanciona a seguinte Lei: 
 

Art 1º - Fica fixado no município de Lagoa Santa de 
Goiás para a Legislatura de 2001 a 2004, os subsideos do Prefeito, Vice 

Prefeito, Vereadores, Presidente da Câmara e Secretários Municipais, na 
forma abaixo: 

 
I – Prefeito Municipal – R$ 3.270,00( três mil 

duzentos e setenta reais), observando o dispositivo no parágrafo 1º do Artigo 
68 da Constituição do Estado, 

 

II – Vice Prefeito Municipal – R$ 1.920,00 ( um mil 
novecentos e vinte reais), observando o dispositivo no parágrafo 4º do Artigo 

68 da Constituição do Estado, 
 

III -  Vereadores – R$ 500,00 (quinhentos 
reais),observando o disposto nos incisos VI e VII do Artigo 29 da 

Constituição Federal; 
 

IV – Presidente da Câmara Municipal – R$ 750,00 
(setecentos e cinqüenta reais), observando o dispositivo no parágrafo 5º do 

Artigo 68 da Constituição do Estadual, 
 

V – Secretários Municipais – R$ 900,00 (novecentos 
reais) 

 



Art 2º - É devida ao Vereador, no início e no final 

previsto para a sessão legislativa, ajuda de custo, equivalente ao valor da 
remuneração. 

§ 1º - A ajuda de Custo destina-as a compensação de 
despesas imprescindíveis, para o comparecimento á sessão legislativa 

ordinária ou á sessão legislativa extraordinária, convocadas na forma de 
regimento interno da Câmara Municipal; 

 
§ 2º - Perderá o direito á percepção da parcela final da 

ajuda de custo, o parlamentar que não comparecer a pelo menos dois terços da 
sessão legislativa;  

§ 3º - O valor correspondente á ajuda de custo não 
será devida ao suplente reconvocado na mesma sessão legislativa; 

 
Art. 3º - A remuneração do Vereador será 

efetivamente de acordo com o comparecimento a cada sessão, correspondente 

ao quociente do subsídio e o numero de sessões deliberativas realizadas no 
mês. 

§ 1º - Para os fins do dispositivo no caput deste artigo, 
considera-se realizado a sessão plenária, com ordem  do dia previamente 

determinada, apurando-se freqüência dos parlamentares através de lista de 
presença, ainda que não se obtenha quorum para abertura dos trabalhos. 

 
Art. 4º - O vereador não perceberá pelas sessões 

Extraordinárias, inclusive as convocadas pelo Chefe do Poder Executivo, no 
período de recesso parlamentar. 

 
Art. 5º - Os subsídios de que se trata a presente lei, 

somente poderão ser alteradas por lei especifica, observada a iniciativa 

privada em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e 
sem distinção de índices, conforme o disposto no inciso X do artigo 37 da 

Constituição Federal. 
 

Art. 6º - O total da despesas com remuneração, 
incluindo a destinada ao Presidente da Câmara e as ajudas de custo de que o 

trata o art. 2º desta lei, não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por 
cento) da receita do Município, conforme o dispositivo no inciso VII do art. 

29 da Constituição Federal. 
   



Art. 7º - O total da despesa com pessoal do poder 

Legislativo, deverá obedecer os limites fixados pelo artigo 29-a da 
Constituição Federal, o que dispuser a Lei Orgânica Municipal e o limite 

estabelecido pela lei complementar 101, de 04 de Maio de 2000 
 

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, esta 
Lei entra em vigor na data de sua aprovação e publicação, retroagindo os seus 

efeitos de 1º de janeiro de 2001. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
LAGOA SANTA, ESTADO DE GOIÁS AOS 05 DIAS DO MÊS DE 

JANEIRO DE 2001. 
 

 
 

JOSÉ RIBEIRO MARTINS FILHO 

Prefeito Municipal 
 

 
 


