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LEI N.0 838/2016

EIVENTA: Fixa a verba de rspresentageo devida ao
Presidente da Mesa oiretora da Camara
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0 PREFEITo Do MuNtciplo DAs VERTENTES, Estado de pernambuco, no uso de suas
atribuiqoes legais, em conformidade com o Art. 60 da Lei Organica lvunicipal, faz saber que a Camara
l\,4unicipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Leil

Art. 1o.0 Presidente da l,4esa Diretora da Cemara t\.4unicipalde Vertenles_pE, investido da
elevada funQao-de represenlar o Poder Legtslativo recebera nensalmerte verba de representagdo dJrante a
Legislalura 2017 a 2020 no vator de R$ 7.500.00 (sete mrte qurnhenlos rears)

S 10 - 0 valor do subsidio mensal poder6 ser pago a menoi no deconer de cada exercicio
financeiro, quando o dispendio totat com a folha de pagamento j[ripassar os limites legais vigenles.

S 20 - Ocorrendo siluagao prevista no par6grafo antenor, a Camara, medianle resolugao,
aprovara os valores que serao pagos ao presidente da Mesa Diretora, dentro de cada exercicro.

. .An: 2. A verba de que lrata o arligo anlerior denominada Represenbglo destina-se ao
ressarcimento de despesas que se disttnguem daquelas relativas ao desempenho do simples mandalo
popular, em razao do exercicio de atribuigoes relativas d represenlaqao do poder Legislalivo, portanto 6 de
natureza indenizaroria, neo integra o conceito de remunerageo e, por conseguinle 

-o 
conceito de forha de

pagamento.

Art. 30. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei serao custeadas por conta de
dotagoes orgamentarias proprias consignadas no orEamento da Camara i\,,lunicipal vigente em cada exercicio
financeiro, conslante no Orqamento Geral do l\runicipio, e suplementadas, si necess6rio, na forma
eslabeleclda pela Lei Federal no 4.320/64 e teqislaQao poslerior correlala.

Art. 40. Esla Lei entra em vigor na data de sua publicagao e seus efeitos financeiros a partir
de 1'de janeiro de 2017.

O TRABA口 OC∝ η oヽA

Arl, 50 - Revogam,se as disposigOes em conlrario

Gabinete do Prefeilo, 15 de selembro de 2016
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