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LEr Ns B4O/96, de 11 de janeiro de 1996.

Modifica a Redação da Lei

Ne 759/87, de 1s de julho

de 1987, e lá outras pro-

vidências.

O PREFEITO MUNIC]PAL DE ARE]A BRANCA.

rAÇo sABER euE A cÂuana MUNrcrpAL ApRovou

E EU SANCIONO A SEGUTNTE LET:

ART.1s Fica modificada a redação da Lei ns 759/87,
de le de julho de 1987, que passâ a ser a seguinte:

"ART.1e Fica concedida uma pensão mensal no valor
correspondente a 60 7 (sessenta por cento) do subsídi-o perce-
bido pelo vereador a viúva e 10 ? (aez por cento) aos filhos
menores do Edil que vier'a falecer no pleno exercicio do seu
mandato.

ART.2s - A pensão de que trata o artigo anterior ex-
tinguir-se-á para a viúva que contrair civllmente novas núp-
cias e aos filhos que, se do sexo masculino, completar 1g I

(dezoito) anos de idade, pelo casamento, tornando-o emancipa
do, ou pelo falecimento, e, se do sexo feminÍno, aos 21, (vin
te e um) anos de Ídade, pelo casamento antes da idade expira
tdria para recebimento de benefício, ou pelo far.ecimento.

PARÁGRAFO ÚTtrCO

dante de curso superior,
os benefícios desta Lei
idade -

Quando o (".) pensionlsta fof eStU_r

civilmente solteiro (r), perceberá,

atá os 24 (vinte e quatro) anos do
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ART.3s Os beneficidrios desta Lei somente farão jus

a pensão quando cadastrados junto a diretoria financeira da

Câmara Municipal de Arela Branca, mediante apresentação cle

documento 1ega1 expedi-do pelo Cartdrio Judiciário competente

e, se estudante em estabelecimento de ensino superior, -da fi-
cha de matrícula ou de sua renovação anua1.

PARíGRAFO ÚNfCO Qualquer ato de burlar a esta Lei I

implicará. na instauração de inqudrito administrativo, visan-
do apurar possíveis irregularidades, sendo o (a) beneficL{-,
rio (a) obnigado (a) a ressarcir os danos causados, sem pre-
ju{zo das demais cominações previstas na LeÍ pena1.

ART.49 A partir de 1e de janeiro de 1996 os encar*l
gos financeiros advindos desta Lei serão de responsabilÍdade
da câmara Municipal de Areia Branca, gue, para fazer face as
despesas decorrente, criará rubrica na Lei orçament {ria do

Exercício vindouro.rt

ART.2s Esta Lei entra em vigor a partir de 1e de ja
o direito adquirldo dos pensio

nistas beneficiados pela Lei Ns 759 / 87 , de 1 e de .-ju1ho de 19

87, revogadas as disposições em contrírio.
Gabinete do Frefeito Municipal de Areia Branca, em r1

de janeiro de 1996.
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