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LEI 074/2000

SÚMULA: Dispõe sopbre o subsidio do
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios Municipais
e Secretários de Departamento, de
conformidade com a Emenda Constitucional n°
19/98 e dá outras providências.

ARIRANHA DO
seguinte Lei:

A CÂMARA DE
IVAÍ, Estado do Paraná,

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
aprovou e, eu Prefeito Municipal, sanciono a

Art. 1° - Autoriza o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a
fixar os subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, de conformidade com a
nova redação da Emenda Constitucional nO19/98, artigo 29, incisos V e VII, observado o que
dispõe os artigos 37, incisos X e XI, 39, S 4°, 57, S 7", ISO, incisos m, S 2°, inciso 1.

Art. 2° - O subsidio do Prefeito Municipal será fixado em R$ 3.600,00
(três mil e seiscentos reais) mensais.

Art. 3° - O subsídio do Vice.Prefeito será lixado em R$ 1.100,00 (um
mil e cem reais) mensais.

Art. 4° - O subsídio de Secretários Municipais fica fixado da seguinte
forma:

a) Secretário Executivo: R$ 1.000,00 (um mil reais)
b) Secretários de Departamentos: R$ 800,00 (oitocentos reais)

Art. 5° - O subsidio de que trata o artigo 2°, não poderá exceder o
subsidio mensal, em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e, os artigos 3° e 4°
a nível municipal o subsídio do Prefeito na data de sua fixação.

Art. 6° - Os subsidios são irredutíveis, ressalvando o disposto nos
incisos XI e XIV do artigo 37 e nos artigos 39, S 4, ISO, inciso 11, 153, inciso m, e 153 S 2,
inciso I da Constituição Federal.

PUIfj.lCAOU(A) NO JORNAL

-r~ ~ ...-_._--_. __ ._--_._---
N.o ... } ..L':!....... Póg : 1.11.._ ..

.E~.'~_:Jgp



Art. 7° - Os subsidios serão fixados exclusivamente em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, premio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso, o disposto no art,
37, incisos X e XI da Constituição Federal.

Art. 8° - Os subsidios serão fixados e alterados por Lei especifica,
assegurada revisão geral anual, ficando como data base o mes de maio de cada ano.

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor, a partir de I° de janeiro de 2001,
revogando-se as disposições em contrário.

Edificios da Prefeitura Municipal de Ariranha do (vai, aos quatorze dias
do mes de julho do ano de dois mil.
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