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LEI MUNICIPAL Nº 2927 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

Institui pensão a cônjuge de vereador ou 

vereadora que venha a falecer durante o exercício 

do mandato no município de Primavera e dá 

outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Primavera, Estado do Pará, faz saber que a 

Câmara Municipal aprova e o poder executivo sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituída pensão ao cônjuge de vereador ou vereadora que 

venha a falecer durante o exercício do mandato, pela câmara municipal de 

Primavera-Pará. 

Art. 2º - O valor da pensão será metade da remuneração salarial do 

vereador. 

Art. 3º - O período da pensão será relativo ao restante do mandato do 

vereador que venha a falecer. 

Art. 4º - Os efeitos desta lei valem para os mandatos dos vereadores 

iniciados em 2021 e posteriormente. 

Art. 5° Fica autorizado a inserir no PPA e na LOA – PENSÃO 

VEREADOR - em Programa especifico da Câmara Municipal de Primavera. 

Destinados exclusivamente para pagamento destas possíveis pensões. 
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Art. 6° Fica autorizado a dedução do valor respectivo necessário da nova 

ação que trata o artigo anterior do programa que julgar pertinente. 

Art. 7° Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos do Plano 

Plurianual 2018/2021, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2021 e Lei 

do Orçamento Anual/2021, que se fizerem necessários em função da transposição 

de dotações constantes da presente Lei. 

Art. 8º As despesas com a execução da presente Lei correrão a conta 

de dotações da Câmara Municipal de Primavera. 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 01/01/2021. 

Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Palácio Executivo “Moura Carvalho”, 16 de setembro de 2021. 

 

 

 

AUREO BEZERRA GOMES 
Prefeito Municipal 
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