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LEI N°311/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS 
VEREADORES PARA LEGISLATURA 
2013/2016 E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE 
MOURA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com a Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e demais 
Legislação aplicável a espécie, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona a presente Lei:

Art.1°- Ficam fixados os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 
2013/2016, de acordo com as seguintes normas constitucionais e legais 
vigentes, a serem observadas conjuntamente:

I- ficam fixados os subsídios dos Vereadores, levando-se em conta a 
população do Município e o subsídio percebido, , pelos Deputados 
Estaduais no momento da fixação (art. 29, VI, “ALÍNEA”) Constituição 
Federal;

II- desde que o pagamento dos subsídios não ultrapasse a 5% (cinco 
por cento) da receita corrente líquida arrecadada pelo Município (art.

1 ^  29, VII da c I f .);
III- o pagamento dos subsídios não poderá excedería 70% (setenta por

cento) do Duodécimo da Câmara; M
IV- deve ser respeitada a norma prevista no art. 19 c/c art.20, III, “a” da 

LC 101/00 (LRF) -  limite de 6% da despesa total com pessoal do 
Legislativo;

Parágrafo Único: Fica vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, 
adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Art. 2o- O valor dos subsídios dos Vereadores será de R$ 4.000,00 (Quatro mil 
reais).

Parágrafo único: O Presidente da Câmara receberá subsídio diferenciado, o 
subsidio do presidente será de R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

Art.3°- As despesas decorrentes da execução desta correrão por conta de 
dotação própria do orçamento seguinte.
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Compromisso e

Art. 4o- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação para surtir efeitos 
a partir de 01 de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Poço de José de Moura em 14 de setembro 
de 2012. /
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