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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO 

Gabinete do Prefeito 

Lei Municipal N°. 848/2020 — GPM-PD 

Pau D'arco-Pa, 05 de novem 	g,e(t." 

abarbe 
WeS 
Secret, de Mministração 

,reto: 015/2020 GPMIPD 
FREDSON PEREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Pau D'Arco, 

Estado do Pará, no pleno uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele Sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1°. —  Fica fixado em até R$ 5.064,00 (cinco mil e sessenta e 

quatro reais) o subsídio mensal dos vereadores. 

Paragrafo único —  A folha de pagamento, incluindo os gastos com 

os subsídios dos vereadores não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) de 

sua receita, incluído os gastos com o subsídio de seus Vereadores e demais limites 

constitucionais. 

Art. 2°. —  Os subsídios fixados nesta Lei, constituem parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação. 

Parágrafo único —  Os subsídios referidos neste artigo serão 

revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a 

renumeração dos funcionários públicos lotados no Poder Legislativo. 

Art. 3°.  Serão descontados dos valores fixados nos artigos 

anteriores os encargos legais. 

Art. 4°. As despesas com a execução da presente Lei correrão a 

conta de recursos orçamentários próprios. 

Av. Boa Sorte, S/N — Setor Paraíso, Pau D'arco - Pará 
Fones: (94) 3356-8105/ 3356-8104 — CEP: 68.545.000 
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Dispõe sobre a fixação dos 

subsídios dos vereadores, para 

legislatura de 2021 a 2024, e dá 

outras providências. 
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Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data de sua p 

contados seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021 e revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pau D'Arco — Estado do Pará, 
em 05 de novembro de 2020. 

FREDSON PEREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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