
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARJ 

"Yen(a{e gu11-r11-!'11-rl' 

Altera o Parágrafo 8° da Seção VIII, Capítulo IV da Lei 
Orgânica do Município de Guarapari e aumenta um 
parágrafo à Lei. 

A Câmara Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que o Plenário APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte: 

Art. 1° - Este Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Municipio de Guarapari, altera a redação 
do Parágrafo 8° da Seção VIII, Capitulo IV, que passará ter a seguinte redação: 

§ 8° - § 8° - O subsídio mensal do Vereador corresponderá a, no máximo, cinquenta 
por cento daquela estabelecida em espécie, para o Deputado Estadual, e não poderá 
ser superior ao fixado para o Prefeito, e o total da despesa com a remuneração dos 
Vereadores, não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento em relação a 
receita orçamentária do município, conforme estabelecido na Constituição Federal, 
no art 29°, inciso VI, alínea "d", introduzido pela Emenda Constitucional de nº 25, 
art.1 °, inciso VI, alínea "d", de 14 de fevereiro de 2000 e da Constituição do Estado do 
Esplrito Santo, art. 26°, Inciso li, alínea "d" de 05 de outubro de 1989. 

Art. 2º - Acrescenta à Lei Orgânica do Município de Guarapari mais um parágrafo na 
Secção VIII, Capitulo IV: 

§ 11° - O reajuste dos subsídios dos vereadores fixados através desta Lei Orgânica, 
somente serão reajustados, de acordo com a revisão anual na mesma data, com base 
no art. 37, inciso X da Constituição Federal, sempre na mesma data e sem distinção de 
índice aplicado aos servidores públicos do município de Guarapari. 

Art. 3º - Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Guarapari entra em vigor na data de 
sua publicação oficial. 

Sala de Sessões, 13 de março de 2017. 
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