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LEI COMPLEMENTAR N. 60. DE 17 DE JANEIRO DE 2020, 

(Concede revisão geral anual, nos subsídios dos Agentes Políticos, nos termos do Artigo 37, inciso X, da 
Constituição Federal e dá outras providências). 

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO, Prefeito do Município de 
Pontes Gestal, Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de 
Pontes Gestal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei. 	  

Art. 12. - Fica concedido, a título de Revisão Geral Anual o reajuste de 4,48% (quatro inteiros e 

quarenta e oito centésimos por cento), sobre os subsídios dos Agentes Políticos, das perdas 

inflacionárias ocorridas durante o período de janeiro de 2019 à dezembro de 2020. 

§ 12  - Os Agentes Políticos, constantes do caput, subentendem os Vereadores, o Presidente da 

Câmara, o Vice-Prefeito e o Prefeito Municipal. 

§ 22  - Nos termos do caput deste artigo será glosado como "corte-teto" o pagamento de 

qualquer diferença que por ventura possa ter o Agente, que tenda a ultrapassar o teto remuneratório 

constitucional, ressalvadas as hipóteses de Lei. 

Art. 22 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas dotações 

próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 32  - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 01 de janeiro de 2020, revogando-se todas as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Pontes Gestal, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

vinte. (17.01.2020). 
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