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LEI N." 836/20t 6

EMENTA: Fix{ o subsidio do Prefeito, Vice-
Prefeito e Secret{rios do Municipio de
Vertentes para o mandato de 2017 a
2020-

O PREFEITO DO MUNICiPIO DAs VERTENTES, Eslado de Pemambuco. no
uso de suas alribuigdes legais. em conformidade com o Art. 60 da Lei Organica Municipal. tbz
saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. l'- Os subsidios mensais a serem pagos ao Pref'eito. Vice-Prefeito e aos
Secretiiios Municipais de Vertenles-PE. nos exercicios de 2017 atd 2020. que inlegram a prdxima
Legislatura para qual foram eleitos e os timos nomeados de forma comissionada. ficam assim
fixados:

I - Subsidio mensal do Prefeito Municipal de Vertentes-PE fica fixado em R$
15.000,00 (quinze mil reais);

ll - Subsidio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Verrentes-PE fica fixado em R$
7.800.00 (sete mil e oitocentos reais):

III - Subsidio mensal de cada Secretario Municipal de Vertentes-PE fica fixado em
R$ 5.200,00 (quatro mil reais).

s) Fica autorizado o pagamento do d€cimo terceiro salario e tergo de fdias ao
Secretario Municipal. sendo vedada qualquer outra espicie de gratificagAo
adicional. abono. pr€mio. verba de representagao ou outra espdcie
remunerat6ria.

Art.2" - Aos subsidios de que trata esta lei serii assegurada revisio anual, desde que
se registre elevagao de receita eiltivamente arrecadada pelo Municipio, respeitando-se as normas
constitucionais e legais pertineltes em vigor, sempre na mesma data e sem distingao de indice
utilizado para os demais servidores municipais. podendo ser utilizado indice oficial medido pelo
lllGE para apurar a inllagao nacional.

Art. 3'- As despesas decorrenles com cumpdmento desta lei serao cust po『

dotagao propria constante no Orgamento Geral do Municipio. e suplementadas, se nec
forma estabelecida pela Lei Federal n'4.320164 e legislaqAo posterior correlata.
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Art. 4" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao e seus efeitos financeiros
a partir de lo de janeiro de 2017.

Art, 5" - Revogam-se as disposigdes em conlnirio.

Gabinete do Prefeito, l5 de setembro de 2016.
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