PROFEITURA MI.]NICIPAL DE ITABAIANINHA

LEI N'96012016
DE 27 DE SETEMBRO DE 2016
"Dispde sobre a fixaqdo do subsidio mensal
do prefeito, vice - prefeito e dos secretdrios
municipais para o perlodo legislativo de 2017
a 2020 e dd outras providAncias".

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA,

ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuig6es que lhe sio conferidas, com
fulcro nos artigos 29, VI e VII, 29-A, l, $ 1o, e 37, XI e XII da Carta Magna,
artigo 20, lll e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Org6nica Municipal e
Regimento Interno, aprovou e Eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1'- O subsidio dos agentes politicos abaixo indicados,

para a
legislatura a iniciar-se em 1o dejaneiro de2017, sdo assim fixados, nos termos da
Constituigeo Federal, a serem pagos mensalmente, e, parcela imica, de at6:

I

Prefeito Municipal: R$ 30.386,68 (trinta mil, trezentos e oitenta e seis
reais e sessenta e oito centavos), respeitado limite imposto pelo art. 37, XI da

-

ConstituigSo Federal.

II -

Vice-Prefeito Municipal: R$ 20.257,78 (vinte mil, duzentos e
cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), respeitado limite imposto pelo
art.37, XI da Constituig6o Federal.

III -

Secret6rios Municipais: R$ 7.596,67 (sete mil, quinhentos e noventa e
seis reais e sessenta e sete centavos).

$1"

-

Os valores acima mencionadas s6 serSo paq,os se estiverem

em

conson6ncia com os demais limites constitucionais nos termos dos artigos 29. V.
e 37. XI e XII da Constituic6o Federal.

$2" - Os subsidios ora fixados ser6o revistos por Lei especifica, na mesma
data e com o mesmo indice dos Servidores Pirblicos Municipais, nos termos do
inciso X do art.37 da Constituigeo Federal.

S3' - Ao Vice-Prefeito

ou

designado para fungEo na
administraqio direta ou indireta do Muni.cipio, serlhe ri facultada a opg6o entre o
subsidio do cargo de Vice-Prefeito ou da funqdo para qual for nomeado ou

nomeado

designado.
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Art. 2" - As despesas decorrentes da execugSo da presente Lei correrdo por
conta das verbas pr6prias do orgamento do Poder Executivo.

Art. 3" - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicagio,
produzindo seus efeitos juridicos a partir de

GABINETE DO

1o de

janeiro de2017.

PREFEITO

ITABAIANINHA, ESTADO DE SERGIPE, EM

DE
27 DE SETEMBRO DE

MUNICIPAL

2016.

---ffi-
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