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LEI N.o 009/2004

Dispõe sobre a ]lXaçtio dos subsidios do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários Municipais do
Município de Diamante D'Oeste a partir de 1" de
janeiro de 2005.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, Estado do Paraná, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1° O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município
de Diamante D'Oeste, a partir de 1° de janeiro de 2005, é fixado, em parcela única,
nos seguintes valores:
I - Prefeito Municipal R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais);
II - Vice-Prefeito R$ 1.467,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais);
III - Secretários Municipais R$1.345,OO(um mil, trezentos e quarenta e cinco reais).
Parágrafo único. Os titulares dos Cargos de que trata o Inciso III do Artigo anterior
farão jus, nos termos da Legislação Municipal ao décimo terceiro vencimento e às
férias anuais remuneradas.
Art. 2° A alteração do subsídio de que trata o artigo anterior dar-se-á sem distinção
de índices e na mesma data, sempre que houver:
I - Reajuste ou aumento geral da remuneração dos servidores públicos municipais;
II - Revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos Municipais, nos
termos do Inciso X do Art. 37 da Constituição Federal.
Parágrafo único. A alteração decorrente do disposto no Inciso I, do Caput deste
artigo, dar-se-á por Lei de iniciativa da Câmara Municipal e a prevista no Inciso II do
caput deste artigo será automática.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de
dotações próprias consignadas nos orçamentos futuros.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2005, revogadas as
disposições em contrária .

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e quatro
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