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LEI N" 224, DE 1! DE DEZEMBRO DE 2020

Fixa 0 subsidio do Frefeito, Vice-Picfeito, Secretários Municipais, Presidente

da Câmara Municipal c Vereadores do Município de Lagoa do Mato/MA, para

0 período de 2021/2024 e adola outras providências.

O Senhor ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE, Prefeito Municipal de Lagoa do

Mato, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a

Câmara de Vereadores decretou c cie sanciona a seguinte Lei:

Rji:. Í1 O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Presidente da Câmara e Vereadores do

município dc Lagoa do Mato - Maranhão, serão remunerados exclusivamcnte por subsídio fixado

em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de

representação ou outra espécie remuneratória, no período que vai de 01/01/2021 a 31/12/2024, da

seguinte forma;

1 - O subsidio mensal do Prefeito Municipal fica fixado, em RS 18.000,00 (dezoito mil reais).

11 -0 subsídio mensal do Vice-Prefeito fica fixado, em R$ 9.000,00(novc mil reais).

III - O subsídio mensal dos Secretários Municipais fica fixado, em RS 4.000,00 (quatro mil reais).

IV - O subsídio mensal do Presidente da Câmara, em virtude do exercício das funções

representativa c administrativa do Poder Legislativo Municipal, fica fixado, em R$ 6.000,00 ( seis

reais).mil

V - O subsídio mensal dos Vereadores fica fixado, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sit. 2l O Prefeito, Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, farão jus ao 13° (décimo terceiro)

subsídio integral ou proporcional ao tempo de serviço, devido no mês de dezembro dc cada
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exercício ou no mês do seu afastamento do cargo, além de férias remuneradas acrescidas de 1/3

(um terço) do subsídio, devidas após cada período de 12 (doze) meses ou proporcionais ao tempo

exercíciode cargo.

Art. 3ÍQ Presidente da Câmara e os Vereadores farão jus ao 13° (décimo terceiro) subsídio

integral ou proporcional ao tempo de serviço, devido no mês de dezembro de cada exercício ou no

mês do seu afastamento do cargo.

no

Mi ̂Fica assegurada, a revisão geral anual relativamente aos subsídios do Prefeito, Vice-

Prefeito, Secretários Municipais, Presidente da Câmara e Vereadores, no mês de janeiro,

anualmente, a partir do segundo ano do mandato, como base no fNPC/IBGE, acumulado nos 12

(doze) meses anteriores à data da revisão, sendo aplicado o mesmo índice a todos servidores

municipais do quadro de pessoal, dos Poderes Executivo e Legislativo.

Parágrafo único. A iniciativa de lei para revisão geral anual é da competência de cada poder, nos

termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 510 Vereador que não comparecer às sessões plenárias ou às reuniões ordinárias das

Comissões Permanentes, ou ainda, que embora tenha assinado o livro de presença e não participou

das votações, terá o desconto em folha de pagamento, no valor equivalente a 1/4 (um quarto) do

subsídio mensal, correspondente às faltas, exceto quando abonadas pelo Presidente, nos seguintes

casos:

I - missão determinada pela Mesa da Câmara Municipal;

II - motivo justificado, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal;

III - motivo de saúde, mediante apresentação de atestado médico;
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