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Lei Municipal nº 5.056, de 26 de novembro de 2012. 

 
 

Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos 
Secretários Municipais e Vereadores, nos termos do 
projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal de 
20/09/2012, e, na forma do Art. 29, V e VI da Emenda 
Constitucional nº 19 de 04/06/98, observando-se o que 
dispõem os Artigos 37, XI: 39, § 7°: 150, 11, e 153, II e, 
§ 2°, I, da Constituição Federal Brasileira, na forma 
abaixo:   

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente lei. 
 
 
Art. 1º - A remuneração no serviço público municipal referente aos cargos e funções acima 
citados, para vigorar na legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2013, é fixado de 
acordo com a disponibilidade abaixo: 
 
I – A remuneração do Prefeito Municipal será de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e a do Vice 
Prefeito será de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao mês; 
II – A remuneração dos Secretários Municipais será de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao mês; 
III – A remuneração dos Vereadores será de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao mês; 

 
Art. 2º - A presente lei poderá ser adequada aos termos da Emenda constitucional nº 25 de 
14/02/2000, e a vigor a partir de 01/01/2013, no que diz respeito ao art. 29 da Constituição 
Federal Brasileira, objeto dessa Emenda, face às variações da receita tributária e das 
transferências previstas no art. 153 § 5º, 158 e 159 da Constituição Federal Brasileira. 

 
Art. 3º - A correção, adaptação ou reajuste de quaisquer dos valores fixados nesta Lei 
somente ocorrerá em caso de aumento de receita tributária e das transferências aludidas no 
artigo anterior e dentro dos limites e índices estabelecidos no art. 29 da Constituição Federal 
Brasileira. 

 
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária 
própria e dos repasses constitucionais ao poder Legislativo Municipal. 

 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, mais seus efeitos financeiros só 
passarão a viger a partir de 01 de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Miri, em 26 de novembro de 2012. 

 
 
 
 

ROBERTO PINA OLIVEIRA 
Prefeito Municipal. 

 


