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Eetado de peraambuco

Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

lEL §e054/e4

H(EI(TÂ : Áutgriza o Presidlente d.a C-amara Nünicípal.
ôe Yertente do trário a fl:ma convênlo óon
o.rlSEP para vÍacul- a.ç ão dlos Serriatorês da
Cânara de Yereatlcres ao regime ilê seguri-
dacle social estabeLecldo pela I,ei T55l-rde
2?cle Dezenbro de 1977r e seu regulamento,
aprcvar[o pelo Decreto 5025 de 28 cte abril
d.e 1978.

Gabi.nete clo Prefeito d.c Munlcípio (Ie Yertente d.o !àrio.
Paço saber q.ue a Cânara trÍunlc ipal Decretou e eu sanciono a segulg
te trei:

Ârt. 1q tlea o Preslctente rta C'amara lhrliei-pa1 de
Yer'rente dc Lário, autorizado a celebrar convênic com o Instituto
tte ?revid,ânc1a atos Servlclores cio istaclo de Pernambue o - I?SEP -
para vincuf. ação alos §ervitlores da Càara ],tualsipa1 tle lrereadores
d.o 11-r::ri. e íplo de Vertente d.o Irdri o ao regime cle s e gurt ctaele sociaL
estabeLeclclc pela Í,eí 7551t de 27 de dezembro tle 1977 e seq re8l
larento aprovadlo pelc Decreta ne 5025 dte 28 tle abril de 1978.

Ârt. 2e triea a Cânara üunieipal dte Yertente tto lé
rlo au torizaala a dêseontar a contribuição fixada em lei a favort
d.o Í?§EP'

.{rt. 3e tr'ica a Cânra Munlcipal de Vertente d'o lé-
rio autorlzada a e ompl ement ar a eontribuição do Servitlor, quanato
â reüuneração efetivamente paga a esire for inferior ao menor sa-
lário ae contriluição fixatla no Regulanento aprovetlo pelo Decre-
1s 1e JO25 tte 28 tte abril- de 19?8.

.A.rt. 49 Será obrigação ila Cânara Munici"pal de Ye4
tente tl.o lJrio.

Í - Contribuir para assistência nédlea en favor I

ta:ra cle Ú" (aois por cent,r ) d.o valor total da deg
Cânara d.cs Yeriad.ores c oD. pessoal.

If - Recolhsy 4sage'l mgnte con a trrxa a c;.ue

o íten anterior , e ccn diferenga de eontribuição ile
se re-
que trgfere

teo
seus

arti-go 3l p as ecntribuições tlescontadas d.os veacimen$cs
servidcre s.

Ârt, 5a À ale$pesa d.ecorrente tlesta lei, será ateg
dida pela rubrica ns 3.1.1.3. - Cbrigações patronais d.c ÍPSXI.

.qrt. 6s Xsta lei entrará en vigor na da.ta de sua
pu.blicação, re i ro ag"ind.o seus efeitos a pertir do dia 19 de agcstO

de 1994.
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t Estado de Pernambuco

PreÍeitura Municipal de Vedente do Lério

ccrvrrsunÇÍo De rEr Ne 054/94

Árt. 7s Revogam-se as d.isposições em eontráric.

Gabiaete tlo Prefeito ôc trIui cipÊo cle Yertente C.o

T.,drio , O5 de Àgostc de 1994.
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