
+       
        Estado do Rio Grande do Sul
        PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
        CNPJ: 97.228.126/0001-50             Fone: (055) 3 236 1200
         Av. João Isidoro, 222 – CEP: 97210-000 – FORMIGUEIRO – RS.

Lei n.º 1786, de 05 de Setembro de 2012.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E
DO VICE-PREFEITO PARA O QUADRIÊNIO DE 2013/2016

.

.
João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber

em cumprimento  ao disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito será estabelecido nos termos
desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito Municipal receberá um subsídio mensal no valor de R$ 7.500,00
(Sete mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O Vice-Prefeito receberá um subsídio mensal no valor e R$ 3.000,00 (três
mil e reais).

Art.  4º  - O  substituto  legal  que,  na  forma  legal,  assumir  a  chefia  do  Poder
Executivo, nos impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento
do valor do subsídio do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao
período da substituição.         
          

Art.  5  º-  Os  subsídios  do  Prefeito  e  do  Vice-Prefeito  terão  suas  expressões
monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas
observadas para a revisão geral da renumeração dos servidores do Município.

Art. 6 º- Ao ensejo do gozo de férias anuais, o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito
perceberão o subsídio respectivo.

Art. 7 º-  Em licença por motivo de saúde o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão
integralmente o seu subsídio, devendo o Poder Público, se necessário, na forma da lei,
fazer a complementação do benefício previdenciário a que tiver direito.

Art.  8º-  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  serão  suportadas  pelas  dotações
próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual.

 Art. 9º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo
gerados a partir de 01 de janeiro de 2013.
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Formigueiro, 05 de Setembro de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal



Registre-se e publique-se.
Jaime Carlos Renck Filho
Secretário da Administração

Projeto de Lei n.º47/2012

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

                  Atendendo a que preceitua a Constituição Federal em seu art. 29, incisos V e
VI,  bem como os  dispositivos  da  Leio  Orgânica  Municipal,  fixando  os  Subsídios  dos
agentes políticos.
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Formigueiro, 05 de Setembro de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal
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