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LEI Nº 078/2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. 

  

 

  

Fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal 

de Cachoeira do Piriá/PA para a Legislatura 

2021/2024, e dá outras providências.  

 

 

O Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá, no uso de suas atribuições legais, e com 

amparo na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cachoeira do 

Piriá estatui e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º – O subsídio dos Vereadores de Cachoeira do Piriá/PA para a Legislatura 2021/2024 

será fixado nesta Lei, observados os limites estabelecidos na Constituição Federal. 

 

Art. 2º – Os Vereadores de Cachoeira do Piriá receberão, a partir de 1º de janeiro de 2021, 

subsídio mensal no valor de R$6.140,00 (seis mil, cento e quarenta reais), e o Presidente 

da Câmara receberá um subsídio de R$6.690,00 (seis mil, seiscentos e noventa reais), pelo 

exercício da vereança e da presidência. 

 

§1º - O substituto legal que, na forma regimental, assumir a Presidência, nos impedimentos 

ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do 

subsídio do Presidente, previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição. 

 

§2º - As sessões plenárias extraordinárias, solenes e especiais não serão remuneradas. 

 

§3º - É vedado o pagamento de parcela indenizatória relativa à convocação de sessão 

legislativa extraordinária.  

 

Art. 3º – O subsídio mensal dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal terá sua 

expressão monetária revisada anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas 

datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município. 

 

Art. 4º – A licença do Vereador por doença, devidamente comprovada por atestado médico, 

será remunerada integralmente, cabendo ao Legislativo, se for o caso, complementar o valor 

pago pela instituição previdenciária a que se vincula o Vereador. 

 

Art. 5º – O subsídio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos 

parlamentares, independentemente de convocação de Sessão Legislativa Extraordinária. 

 

Parágrafo único: Em caso de substituição, durante o recesso, o Vereador substituto 

receberá o pagamento proporcional às sessões extraordinárias realizadas. 
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Art. 6º – As despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias 

próprias do Poder Legislativo. 

 

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo 

gerados a partir de 1º de janeiro de 2021.                                                 

 

 

 

Gabinete do Prefeito de Cachoeira do Piriá/PA, 22 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

LEONARDO DUTRA VALE 

Prefeito Municipal 
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