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Adm. 2005--2003 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATiLID VIVACQUA 

LEI N" 712/2005 

Eslllio do Esplrllll Bantu 

DISPOE SOBRE 0 REAJUSTE ANUAL DOS 
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS 
CONTRATADOS, COMISSIONADOS DESTA CASA 
DE LEIS E DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES 
POLITICOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, EST ADO DO ESPIRITO 
SANTO faz saber que a Ciimara Municipal aproveu e eu sancieno a seguinte lei: 

Art. 1 o - Fica autorizade ae Poder Legislative a conceder reajuste anual des 
vencimentes des servideres pllblices contratades, cemissienados e dos subsidies agentes 
politicos desta Casa de Leis na 6rbita de 12% (doze por cento). 

Par8grafo Unico - 0 reajuste sera feito em cenfermidade com e artigo 4° da Lei no 
654/2004 de 30 de setembro de 2004. 

Art. 2°- Fica o Presidente da Camara Municipal autorizado a proceder ii.s limitay6es ou 
reduy6es nos val ores des subsidies nos artiges 1 o desta Lei, sempre que o total das 
despesas com a folha de pagamento, incluido os gastos com os subsidies dos 
Vereadores, atingirem os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional n° 25/2000. 

Art. 3° - Os recursos para cobrirem essas despesas, contidas na presente Lei, advirao das 
dotay6es oryament:irias previstas no oryamento vigente do municipio. 

Art. 4° - Esta lei entrar:i em vigor na data de sua publicayao, revogadas as disposiy6es 
em contnirio, bern como o Projeto de Resoluyao n° 005/2005, aprovado nesta casa na 
data do dia 26 de setembro do corrente ano, com efeitos retroativos a partir de 01 de 
setembro de 2005. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, aos doze (12) dias do mes de 
dezembro (12) de dais mile cinco (2005). L [c . 
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