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LEI 0332/2004de 30 de setembro de 2004.

"Dispõe sobre a Remuneração do
Prefeito, Vice-prefeito e
Secretários, para a legislatura que
se inicia em 2005 e dá outras
providencias" .

A CÂMARAMUNICIPAL DE SANTACRUZ CABRÁLIA - Estado da Bahia., faço
saber que a CâmaraMunicipal, DECRETOU e eu SANCIONOa seguinte lei.

Art. 10 _O subsidio do Prefeito para a próxima legislatura.,de 1° de janeiro de 2005 a 31 de
dezembro de 2008, será fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), devido mensalmente, em
parcela única.,vedado acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, premio, verba
de representação e outras espécies de remuneração, tendo em vista o preceituado no artigo
39, parágrafo4°,da Constituição Federal, alteradapela emenda Constitucional n° 19/98.

Art. 2° _O subsidio do Vice - Prefeito será fixado em R$ 3.500,00 ( três mil, quinhentos
reais), correspondente à metade do subsidio do Prefeito, não tendo direito a quaisquer
outras vantagens remuneratórias,tais como, gratificação adicional, abono, premio, verba de
representação ou outro qualquer acréscimo,conformedetermina a legislação constitucional
citada no artigo anterior.

Art. 3° _Por força do que foi estatuído na emenda constitucional n° 19/98, que deu nova
redação ao artigo 29, V, da Constituição Federal, serão fixados as remunerações dos
Secretários Municipais, em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) para a. próxima
legislatura., de l° de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008, e será atualizada
anualmente através daLei especifica.,vedada qualquer outra vantagempecuniária.,referidas
nos artigos 1° e 2° desta Lei, exceto diárias para o custeio de deslocamento, quando a
serviço da Prefeitura.

Art. 40 _Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir
de 1°de janeiro de 2005, revogadas as disposições em contrário.
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