LEI Nº 159
Fixa os subsídios do Prefeito, VicePrefeito e dos Secretários do Município
de Tailândia, para o mandato de 2005 a
2008 e dá outras providências.
Faço saber que CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA/PA
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° – Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, e dos
Secretários do Município de Tailândia, para o período compreendido de 1º de
janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008, de acordo com a discriminação
constante do Anexo 1 desta Lei.
Art. 2° – Fica Vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de
remuneratória, exceto diárias, quando em viagem para tratar dos interesses da
administração, fora do Município.
§ 1° – A vedação de acréscimo de que trata o caput deste artigo
não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quando o Secretário
Municipal for ocupante de cargo efetivo, bem como décimo terceiro, adicional
de férias, diárias, e dado o caráter indenizatório, das ajudas de custo e transporte.
§ 2° – A hipótese de acréscimo prevista no parágrafo anterior
incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da Secretaria.
Art. 3° – Os subsídios de que trata esta Lei, serão revistos
anualmente na mesma data e com o mesmo índice dos servidores públicos
municipais.
Art. 4° – Os encargos decorrentes desta lei correrão à conta das
dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Municipal.
Art. 5° – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2005.
GABINETE
DO
PREFEITO
TAILÂNDIA/PA, em 29 de outubro de 2004.
PAULO LIBERTE JASPER
Prefeito Municipal

MUNICIPAL

DE

ANEXO 1
(Lei Municipal N° 159)

ESPECIFICAÇÃO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO
E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA.

Legislatura de 2005/2008.

Ordem
01
02
03

Discriminação
Prefeito Municipal
Vice-Prefeito
Secretário Municipal

PAULO LIBERTE JASPER
Prefeito Municipal

Valor do Subsídio
R$ 5.000,00
R$ 3.500,00
R$ 2.600,00

