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A ESTADO PO PARÁ
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 159 DE 04 DE JULHO DE 2008

Dispõe sobre a fixação dos Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais de Floresta do Araguaia.

DELVANI BALBINO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Floresta do Araguaia, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1°. Os subsídios mensais do Prefeito e do Vice-Prefeito de Floresta do Araguaia, para
vigorar perante a Quarta Legislatura, com início previsto para 01 de janeiro de 2009, são fixados
em:

- Subsídio do Prefeito - R$ 7.000,00 (sete mil reais);

- Subsídio do Vice-Prefeito - R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Art. 2°. Os subsídios mensais dos Secretários Municipais de Floresta do Araguaia, para
vigorar perante a Quarta Legislatura, com início previsto para 01 de janeiro de 2009, são fixados
em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Art. 3°. Fica assegurada a possibilidade de revisão anual do valor dos subsídios, sempre na
mesma data da revisão geral da remuneração dos servidores.

Art. 4°. O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais serão remunerados
exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prémio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido em qualquer caso o disposto no art. 37 - X e XI da Constituição Federal.

Art. 5°. As despesas oriundas do presente ato correrão à conta do Orçamento próprio da
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor após sua publicação, gerando seus efeitos financeiros a
partir de primeiro de janeiro de 2009.
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