
VERTINTES NAO PODI PARAR

LEI N.° 892ノ2020

EMENTA; Fixa o subsidio dos
Vereadores do
Municipio de Vertentes
para a Legislatura 2021
a 2024 e da outras
providOncias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DAS VERTENTES, EStAdO dC

Pernambuco, no uso de suas atribuig6es legais, em conformidade com o Art.

60 da Lei OrgAnica Municipal, faz saber que a C6mara Municipal de
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o - Os subsidios mensais dos Vereadores do Municipio de
Vertentes-PE, para a Legislatura 2021 a 2024 ser6 de R$ 7.596,00 (sete mil
quinhentos e noventa e seis reais).

S 1o - O valor do subsidio mensal poder6 ser pago a menor no
decorrer de cada exercicio financeiro, quando o disp6ndio total com a folha
de pagamento ultrapassar os limites legais vigentes.

S 20 - Ocorrendo situagSo prevista no par6grafo anterior, a
C6mara, mediante resolugSo, aprovar6 os valores que serSo pagos aos
Vereadores, dentro de cada exerclcio.

Art. 20 - Aos subsidios de que trata esta lei serd assegurada
revis6o geral anual, desde que se registre elevagSo de receita efetivamente
arrecadada Municipio, respeitando-se as normas constitucionais e legais
pertinentes em vigor, sempre na mesma data e sem distingSo de lndice
utilizado para os demais servidores do Poder Legislativo, podendo ser
utilizado indice oficial medido pelo IBGE para apurar a inflag6o nacional.

Art. 30 - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei serSo
custeadas por conta de dotag6es orgament5rias proprias consi
orgamento da Cimara Municipal vigente em cada exercicio
constante no Orgamento Geral do Municipio, e su
necess6rio, na forma estabelecida pela Lei Federal no 4.320164
posterior correlata.
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Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag6o e seus

efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2021.

do Prefeito, 30 de margo de2020.

Prefeito

Rua Dr. Emidio Cavalcanti,no 97 - Centro - Vertentes - PE

CEP:55.770-000-FONE:81'3734-1109-CNPJ:10'296'887/0001-60


