MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES-SP
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

LEI N 2 2.571/2020.
Data: 20 de agosto de 2020

I

Projeto de Lei n2 022/2020

Autógrafo n2 019/2020

"FIXA O SUBSÍDIO DOS VEREADORES PARA A PRÓXIMA LEGISLATURA 2021/2024".
REGINALDO LUIZ ERNESTO CARDILO, Chefe do Poder Executivo do Município de Presidente Bernardes,
Estado 'e Sao Paulo, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1 9- Fica fixado o subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2021 a 2024, em R$ 4.488,62 (quatro mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), pagos mensalmente, em parcela única.
Parágrafo único : O Vereador no exercício da Presidência perceberá a título de subsídio a importância de
R$ 5.129,85 (cinco mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) mensais.
Art. 2 2- O valor de cada sessão ordinária será obtido dividindo-se o valor do subsídio do Vereador, pelo
número de sessões programadas para o mês.
§ 1 2 - Dos subsídios deverão ser descontados impostos, contribuições e as faltas não justificadas.
§ 2P- O valor do desconto a incidir sobre o subsídio do parlamentar em caso de falta às sessões ordinárias
da Câmara Municipal de Presidente Bernardes, implicará no desconto proporcional do valor de cada sessão
ausente.
§ 3 2 - O subsídio do Vereador será devido integralmente nos períodos de recesso parlamentar na Câmara
Municipal.
Art. 39- Fica assegurado ao Vereador a percepção do subsídio desde que o mesmo assine a lista de
presença, ainda que a sessão não se realize por falta de quorum para sua instalação.
Art. 42- As sessões extraordinárias, de qualquer espécie, não serão remuneradas.
Art. 59- Os subsídios deverão ser revistos na forma do artigo 37, X, da Constituição Federal, adotando-se
como índice de revisão o I.N.P.C. (I.B.G.E.), na forma da Lei, mediante iniciativa da Mesa Diretora.
Art. 69 - Fica estabelecido o mês de janeiro como sendo a DATA-BASE para revisão anual do subsídio dos
Vereadores.
Art. 79- Ao Vereador é assegurado o direito de renunciar, no todo ou em parte, do seu subsídio, assim como
mantê-lo inalterável durante a sessão legislativa ou legislatura, em caráter irretratável e irrevogável.
Art. 82- O pagamento previsto nesta Lei fica condicionado ao cumprimento dos limites constitucionais
aplicados.
Art. 99 - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias suplementadas, se
necessário, do orçamento vigente.
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t. 10- Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei n9 2.436/2.016.
Art.11- Esta Lei, entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2.021.
Presidente Bernardes, 20 de agosto de 2020.
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