
 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.° 005/2018 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Altera o §1º e o §3º do Artigo 2º da Lei nº 

2.412 de julho de 2016. 

 

Art. 1º. Altera o §1º do Artigo 2º da Lei nº 2.412 de julho de 2016 a qual passa 

a ter a seguinte redação: 

§1º – A ausência de Vereador na Ordem do Dia da Sessão Ordinária, sem 

justificativa legal, não acarretará desconto em seu subsídio mensal, podendo o mesmo estar 

ausente em até duas Sessões anuais, desde que não sejam consecutivas, e a partir da próxima 

ausência não justificada será descontado 50% do valor de seu subsidio, para cada sessão 

faltosa. 

 

Art. 2º. Altera o §3º do Artigo 2º da Lei nº 2.412 de julho de 2016 a qual passa 

a ter a seguinte redação: 

§3º - A licença do Vereador, por motivo de doença, desde que comprovada na 

forma regimental, será integralmente remunerada. Estando o Vereador vinculado ao Regime 

Geral de Previdência Social, ao licença se dará conforme Lei da Previdência Social  Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991,  em seu artigo 59 . 

 

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

J U S T I F I C AT I V A 

 

A Lei nº 2.412 no seu §1º do Artigo 2º prevê que o Vereador ao não justificar a 

ausência em uma Sessão Plenária determina o desconto de 50% em seu subsídio mensal, 

penalizando, de forma injusta,  pecuniariamente o Nobre Edil. Conforme  Departamento 

Pessoal da Prefeitura de Faxinal do Soturno o mesmo é remunerado pelos 30 dias de efetivo 

exercício do cargo e que ao faltar apenas um dia na Sessão, que é um ato formal inerente ao 

processo legislativo, não justificaria o desconto na sua integralidade. 

  A mesma Lei em seu artigo 2º, §3º, prevê que o salario do Vereador em licença 

é pago integralmente pelo orçamento do Município. Ocorre que  o mesmo tem desconto em 

seu contra cheque da contribuição do INSS, vincula-se  assim ao Regime da Previdência 

Social,  sendo necessária a alteração para que regulamente o pagamento da licença, seja 

efetuado  pelo Instituto Nacional de Previdência Social, na forma da Lei. 

 

Sala das Sessões, aos 29 de novembro de 2018. 

 

 

Paulo Fernando Chelotti 

Vereador da Bancada do PP 


