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LEI N° 9.243 	 , DE 21 DE SETEMBRO DE 2010 
AUTORIA: DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Dispoe sobre verbas indenizatorias no 
ambito do Tribunal de Contas do Estado 
da Paraiba. 

do Estado: 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA: 

Faco saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Constituem verbas indenizatorias no ambito do Tribunal de Contas 

I - diarias; 
II - auxilio-alimentacao; 
III - auxilio-satIde. 

Art. 2° As verbas indenizatorias nao tem a natureza de parcela remuneratoria 
e, nos termos da legislagao em vigor, sobre elas nao incidem contribuicOes 
previdenciarias, bem como imposto de renda na fonte. 

Art. 3° ResolucOes do Tribunal de Contas do Estado fixarao os respectivos 
valores das verbas indenizatorias dispostas no art. 1° desta Lei, assim como os criterios e. 
requisitos para a sua concessao. 

Art. 4° Aos Conselheiros, aos Auditores e aos Membros do Ministerio 
Publico de Contas nao sao devidas as verbas indenizatorias previstas nos incisos II e III do 
art. 1° desta Lei. 

Paragrafo fink° A vedacao imposta no caput deste artigo nao obsta a 
contratacao de Plano de Sadde, precedida do devido procedimento licitatorio, observado o 
limite do § 2° do Art. 5°. 

Art. 5° As verbas indenizatorias previstas no art. 1° serao outorgadas aos 
beneficiarios que preencherem os criterios e requisitos estabelecidos nas ResolucOes de 
que trata o art. 3°. 

§1° As despesas correspondentes as diarias, ao . auxilio-satide e ao auxilio-
alimentacao correrao a conta de dotacao especifica consignada no orcamento do Tribunal 
de Contas do Estado. 

§2° 0 valor unitario mensal do auxilio-satide sera, inicialmente, de ate R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais), nao podendo ultrapassar o valor mensal do Plano de 



Sande do servidor, desde ofertado por operadora devidamente registrada junto a Agencia 
Na,:ional de Sadde ou orgao equivalente. 

§3° 0 auxilio-satide sera devido aos beneficiarios a partir do mes de 
setembro de 2010, correndo os dispendios dal decorrentes a conta de dotacao oryamentaria 
fixacta no orcamento do Tribunal de Contas do Estado para o exercicio em curso. 

Art. 6° Anualmente, o Tribunal fard constar na proposta de orcamento que 
encaminhar ao orgao responsavel pela consolidacao do Orcamento Geral do Estado, 
dotacOes orcamentarias em montante suficiente para cobertura das verbas indenizatOrias 
pre vistas nesta Lei. 

Art. 7" Enquanto nao editadas as ResolucOes referidas no art. 3°, os atos 
nortnativos atualmente vigentes no ambito do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, 
reterentes ao pagaMento de verbas indenizatorias, tern plena eficacia, revogando-se as 
disposicoes em contrario. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, em Joao 
Pessoa, 21 de setembro 	, de 2010; 122° da Proclamacao da Repdblica. 

LUIZ sf LVIO RAMALHO JUNIOR 

Governador em Exercicio 
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