
o TRA3ALHO COヽ コ|10A

V

V

LEI N.' 837/2016

EMENTA: Fixa o subsidio dos Vereadores do

Municipio de Vertetrtes Para a

Legislatura 2017 a 2020 e dt outras
providOncias'

O PREFEITO DO MUNICiPIO DAS VERTENTES, EStAdO dC PCMAMbUCO. NO

uso de suas atribuiq6es legais, em conformidade com o An. 60 da Lei OrgAnica Municipal' faz

saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. l" - Os subsidios mensais dos Vereadores do Municipio de Vertentes-PE' para a

Legislatua 2017 a 2020 sera de R$ 7.500.00 (sete mil e quinhentos reais).

\ l" - O \alor do subsidio mensal poderii ser pago a menor no decorrer de cada

exercicio llnanceiro. quando o disp€ndio total com a folha de pagamento ultrapassar os limites

legais vigentes.

$ 2" - Oconendo situaqeo prevista no par6grafo anterior, a Camara' mediante

rcsolugeo. aprovara os valores que serao pagos aos vereadores dentro de cada exercicio'

Art. 2'- Aos subsidios de que trata esta lei seri assegurada revisSo geral anual'

desde que se registre elevagdo de receita efetivamente arrecadada Pelo Municipio' respeitando-se as

normai constitucionais e legais pertinentes em rigor. sempre na mesma data e sem distingdo de

indice utilizado para os demais servidores do Poder Legislativo, podendo ser utilizado indice oficial

medido pelo IBGE para apurar a intlagao nacional.

Art.3'- As despesas decorrentes do cumprimento desta lei serao custeadas por

conla de dotag6es orgamenterias pr6prias consignadas no orqamento da Camara Municipal vigente

en1 cada exercicio flnanceiro. constante no Orgamento Geral do Municipio. e suplementadas. se

necessdrio. na forma estabelecida pela l-ei Federal n" 4.320/64 e legislaqao posterior correlata.

Art. 4" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio e seus efeitos financeiros

a partir de l" dejaneiro de 2017.

Art, 5'- Revogam-se as disposiqdes em contrdrio.

do Prel'eilo. l5 dc se bro 2016
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