
VERTIN]ES NAO POOI PARAR

LEI N.o 89412020

EMENTA: Fixa a verba de
representag1o devida ao Presidente
da Mesa Diretora da CAmara

MuniciPal de Veftentes Para a

Legislatura 2021 a 2024 e da outras
providOncias.

O PREFEITO DO MUNIC|PIO DAS VERTENTES, EStAdO dE

pernambuco, no uso de suas atribuig6es legais, em conformidade com o Art'

60 da Lei Org6nica Municipal, fa2 saber que a Cimara Municipal de

Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 10'O Presidente da Mesa Diretora da C6mara

Municipal de Vertentes-PE, investido da elevada fungao de representar o
poder Legislativo, recebera mensalmente verba de representagao, durante a

Legistatuia 2021 a 2024, no valor de Rg 7.596,00 (sete mil quinhentos e

noventa e seis reais).

S 1'- O valor da verba de representagdo mensal poder6 ser pago

a menor n6 decorrer de cada exercicio financeiro, quando o disp6ndio total

com a folha de pagamento ultrapassar os limites legais vigentes, de modo a

guardar proporgao com os subsidios mensais devidos aos Vereadores'

S 2o - Ocorrendo situaqSo prevista no pa169rafo anterlor, a

CAmara, mldiante resolug6o, aprovar6 o valor que serd pago ao Presidente

da Mesa Diretora, dentro de cada exercicio.

Art. 20 - A verba de que trata o artigo anterior, denominada

Representagilo, destina-se ao ressarcimento de despesas que se distinguem

daquelas relativas ao desempenho do simples mandato popular, em razao

do exercicio de atribuig6es relativas d representagio do Poder Legislativo,

portanto,6 de natureza indenizatoria, nao integra o conceito de remuneragSo

e, por conseguinte, o conceito de folha de pagamento'

Art. 30'As despesas decorrentes do cumprimento desta lei serSo

custeadas por conta de dotagoes orgamentdrias proprias consignadas no

orEamento da CAmara Municipal vigente em cada exercicio financ

constante no Orgamento Geral do Municipio, e suplementadas,

necess6rio, na forma estabelecida pela Lei Federal no 4 320/64 e leg

posterior correlata.
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Art.4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag6o e seus
efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2021 .

Art. 50 - Revogam-se as disposig6es em contr6rio
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