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Ementa: Fixa os subsídios do Prefuib, Utc+Prefeito e

Secretários do Municipio de Paudalfp para o
periodo 2ffigm16 e dá ouhas provklências,

o PREFE]TO DO tuillclplo Oe PAUDALHO, Estado de Pemambuco, no uso

de sum atibuíÉes Legais, k saher que a Câmaa Munic{pal de Paudalho, apmvou o

PÍoiêto de l.ei if 07, de 27 de iunho de 2012 de autoda da Mesa Diretora da Câmara

Municipd de Pardalho guê Fixa os subsídios do Prefuito, Vrc+PreÊito e Secretários do

Municipio de Panddho para o perÍ«do 201312016 e dá outnas providêrrcic e eu sanciono

a seguinte Lei:

AÉ 10.0 subsidio mensaldâ,ü& ao PrefeÍto do MunicÍp,io & Pauddho, a paúlr de Í8 de
jareiro de 20í3, seÉ o conespodente a importârrcia brutr de 18.000,00 (dezoito mil

ÍBais).

AÍt ?. 0 subsidb mensaldo VlePrebito do Município do Pauddho será equivdente a

í)Yo (cinqÍienta inteiros por cento) do que for pago m Prefuito, no cffio R$ 9.000,00

(rpve mllreab).

Att tr O subsidio mensal dos SeffEtários Municipais, será equivdente a 35% (trinta e

cinco intdros por @nto) do que fur p4o ao PreÍêito, no c6o R$ 6.300,00 (seis mil e

tezentos reab).

AÍt 4D. Os subsiüm txaôoe nesla Lei poüeÊo seÍ re#tw arnr*mmfie, üe

onÍormidade co'm o dispmto nos incisos X e Xl, do at. 37 da0onstituição Federal,

P#grãh Unioo. O índk;e usado para revisão geralanualseÉ o INPGIBGE ou outro que

vitr subetitui-lo.

Att f. As d6gpma deconentes da execuçâo desta Lei mnerfu por conta de dot4fu
pÍopÍiít wrstante da LeiOÍçaÍnontáÍia Anual.

Ar[ 8. Esta Lei enfaÉ em vigor a partir de 10 de janeirc de 2013 e apo§ a sua

publi@, ficado revogdas as dispostpes em contÉrio.

Gabinete do Prefeito, 31
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Ementa: Dispoe sobre a corÍeçfo, adequação,

rqularização, e legallzacso dos suboidios dos

VCredores do Municipio de Paudalho.

o PREFEITO DO tuttlrclPE DE PAUDAL}IO, Estado de Pemambuco, no

uso dê Suas âtibuiÉes Legah, faz saber que a Câmara Municipalde Paudalho, Aprovou o

Éórtã o. Lei tf ô6, de ie oe pnno de'2012, de autoria da Mesa Diretora da Câmara

Uui,i.lpaf do Paudaiho, que OispOe sobre a corrEâ0, adequaçâo, regularização, e

fegariiãçâo doe subsidios'dos Vereadores do Municipio de Paudalho e eu sanciono a

seguintê Lei:

Artigo ío. O valor doe subsldios dos Vereadores do Municipio Oe !$![0, a partir

da próximaiegislatura, passa a ser de R$ 7'500,00 (SEE Ml!.E QUINHENTOS REAIS),

podendo atin[ir um vaior máximo de R$ 8,056,96 (OITO MIL e CINOUENTA e §ElS

henlS e NbVfUfn e SEIS CENTAVOS), respeitado 0§ parâmetros da Lei

Regulamentadora e Lei de Responsabilidade Fiscal para cada Vereador, sendo mantido

urn-percentual real de 40Yo em relaçâo aoo subsídiç dos Deputados Estaduai§, como a

Lei determinaparaas cidades coÍn mais de 50 mil habitantes; e baseado no aumento

oonido em 20i0 para os rebridos Deputados, valor este que se tem direito; podendo ser

alterados na prôxima legislatura com amparo no Artigo 29 da Constituição Federal'

LEI No 681, de 06 de julho de 2012.

Ârtigo f. Esta Lei entra em vigor logo apÓs sua promulg*ão e ficam revogadas

disposi@s em contrárb.

Gabinete do Prefeito, 06 de lulho de 2012.
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