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EtúKííTA 1 Fixa 08 Subsídios dos V£ 
re dores. Prefeito*Vioe- 
Prefeito e dos 3eoretj£ 
rios Munioipais Ae Alia& 
ça e dá outras providê& 
oias.

0 PREFEITO DO MOlíIOÍIXC DA ALIANÇA, faço saber que a 
0amara Munioipal aprovou e eu sanoiono e promulgo a seguinte Leis

Az*t # le - Fiaa fixado esa El 3.93£,36 (três mil, novjfc 
santos © trinta 3 ssis roaic a trinta s £3io oant-woa), o subsídio

Amaneai do Presidenta da Oauara M-jjiiaipal da Ali^nja, 8 em R$ • . • 
2.«24*24 (dois mil, aeisoentos 9 vinte p quatro reais e vinte 9 

quatro oentavos), o subsídio mensal de oada Vereador,
Parágrafo Únioo - 0 subsídio fixado pelo oaput deste 

artigo, não ultrapasaará 75^ (setenta e oinoo por oento) do subsj[ 
dio estabeleoido ao Deputado Estadual* não podendo o total das 
despesas oom o subsídio dos Vereadores inolusive, do Presidente 
ultrapassar o montante d© 5Í» (oinoo por oento) da reoeita munio£, 
pal, a qual será oaloulada oom base na reoeita do mês anterior.

Art. 22 - Receita Munioipal de que trata o parágrafo 
únioo do artigo anterior, é o somatório de todos ingressos fina& 
oeiros nos oofres do Munioípio exoetos

1 - Reoeita oontribuijão dos servidores, destinados a 
constituição de fundos ou reservas para ousteios de programas de 
providências e assistência sooial, mantidas a seus servidores*

II - Operações de oréditos!
III - Reoeitas de qualquer alienajão;
IV - Transferências oriundas da união ou do estado atr&, 

vés de oonvênios ou nao, realizarão de obras ou ma, 
nutendão de serviços das atividades da esfera g£ 
verno.

Art. 3S - Fica autorizada a Mesa Diretora da 0amara %  
nioipal da Aliança para através de ATO, prooeder 0 ajustamento do



total das despesas oom os subsídios dos Vereadores e do Presidente, 
a reoeita munioipal faoe a limitajão d® 5$ (oinoo por cento)de que 
trata o parágrafo únioo do artigo primeiro desta lei*

Parágrafo Únioo - 0 ajuntamento de que trata o oaput 
dc:t ' artigo* oerá mediante a redução proporoional dos subsídios fj* 
xidos por esta Lei.

Art. 4fi - Na sessão legislativa extraordinária* a Qsb&, 
ra Munioipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi oo& 
vooada, vedado o pagamento de parcelas indenizatória cm valor sjí 
períor do subsídio mensal.

Art, 5a - Fioa fixado em Rt 9.542,66 (nove mil* quinhe& 
tos e quarenta e dois reais e sessenta e seis oentavos) o aubaídi© 
mensal do Prefeito do Munioípio de Aliança.

Art. 6 ^ - 0  subsídio mensal do Vioe-Prexeito do Munioj,. 
pio de Aliança, fioa fixado em B$ 4*771,33 (quatro mil, setecentos 
e setenta e um reais e trinta e três oentavos).

Art. 7Ô - 0 subsídio mensal dos Secretários Munioipais 
de Aliança, fioa fixado em Rl» 1.000,00 ( huza mil reais).

Art. 8® - A remuneração peroebida pelos agentes polítj* 
oos e secretários munio: pais nos meses de junho a dezembro de 1998, 
fioa oonsiderada pelo seu valor global oomo paroela única denomi, 
nada subsídio.

Art. 9® - As despesas deoorrentes oom a exeoução da prg, 
sente Lei, oorrerão por oonta dos recursos de oada unidade consta^ 
tes do orçamento geral do Munioípio* e serão olassifioadas na dota 
ção 3111 *• Pessoal Oivil.

Art. 10 - Fioara revogadas às disposições em oontráarios.
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pjj 

blioa^ao, tendo seus efeitos financeiros oontados a Ia de janeiro 
de 1999.

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 1998
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