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LEI N° 0331/2004 DE 30 DE SETEMBRO DE 2004

DISPÕES SOBRE A FIXAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
PARA A LEGISLATURA QUE SE INICIA
EM 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Santa Cruz Cabrália - Estado da Bahia, faço saber que a
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:

ARTIGO 1° - A remuneração dos Vereadores, para vigorar na legislatura que se inicia em
}O de janeiro de 2005, será fixada em 30% (Trinta por cento) sobre a remuneração do
Deputado Estadual, não podendo ultrapassar o limite de 5% (cinco por cento) da receita
efetivamente realizada no exercício anterior, conforme determina o artigo 29, inciso VI, da
Constituição Federal, com a nova redação da Emenda Constitucional n° 25/2000.

ARTIGO 2° - Por Sessão Extraordinária, ate o Maximo 04 (quatro) por mês, os vereadores
perceberão o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do que determina o
artigo 1°, desta Lei.

ARTIGO 3° - A remuneração de que trata esta Lei, será atualizada na mesma época e
proporção da fixada para o Deputado Estadual, que nesta Câmara foi determinado o
percentual de 30% (Trinta por cento) sobre a remuneração e espécie percebida pelos
mesmos, respeitado o limite de 5% da receita municipal.

ARTIGO 4° - Para efeito desta Lei entende-se como receita municipal corrente, o
somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do Município, da Receita
Tributaria, das transferências previstas no 5° do artigo 153, e artigos 158 e 159 da
Constituição Federal, efetivamente realizados no exercício anterior.

ARTIGO 5° _Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, regovadas as disposições

em contrário.

Gabinete do prefeito, 30 de Setembro de 2004


