
 
 LEI MUNICIPAL N° 508, DE 23 DE JUNHO DE 2004

FIXA  OS  SUBSÍDIOS  DOS  AGENTES  POLÍTICOS 
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DELCI ANTONIO VALENTINI,  Prefeito  Municipal  de Sul 
Brasil,  Estado  de  Santa  Catarina,  no  uso  das  atribuições  legais,  e  em 
cumprimento aos incisos V e VI do artigo 29 da Constituição Federal, alterados 
pelas Emendas Constitucionais n°s 19/1998 e 25/2000,  ao inciso V do artigo 111 
da  Constituição  do  Estado  de  Santa  Catarina,  observados  os  critérios 
estabelecidos na lei Orgânica do Municipal...  Faço saber, a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores votou, aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°.  Fica fixado o subsídio mensal do Prefeito Municipal 
em R$ 7.285,00 (sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais).  

Art.  2°.    Fica  fixado o subsídio  mensal  do Vice-prefeito 
Municipal em R$ 1.821,00 (um mil, oitocentos e vinte e um reais).

Art.  3°.   Fica  fixado  o  subsídio  mensal  dos  Secretários 
Municipais em R$ 3.222,00 (três mil, duzentos e vinte e dois reais).

Parágrafo único – Os Secretários Municipais terão direito, 
anualmente ou por ocasião do desligamento, ao décimo terceiro salário, férias e 
o terço constitucional.

Art. 4°.   Fica fixado o subsídio mensal dos Vereadores em 
R$ 886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais).

§ 1° - O Vereador que exercer a Presidência da Câmara de 
Vereadores,  perceberá,  além  do  subsídio  fixado  no  caput deste  artigo,  uma 
Representação de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais), classificada 
como verba indenizatória.

§  2°  -  Será  descontado  ¼ (um quarto)  do  subsídio  do 
Vereador, por cada falta injustificada às reuniões da Câmara.
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Art. 5°. A revisão dos subsídios, fixado por esta Lei, será no 
mesmo mês da revisão da remuneração dos servidores públicos municipais, com 
aplicação do mesmo índice.

Art.  6°. As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  Lei 
correrão por conta de dotações do orçamento municipal.

 Art. 7°.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2005.

Art. 8°.  Ficam revogadas as disposições em contrário.

Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Sul Brasil, 23 de junho de 2004.

DELCI ANTONIO VALENTINI
       Prefeito Municipal
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