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LEI Nº. 091/2008 DE 05 DE SETEMBRO DE 2.008 
 
 

 “Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito do 
Município de Iporanga, Estado de São Paulo e dá 
outras providências.” 

 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA , Prefeito do Município de Iporanga, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

FAZ SABER , que a Câmara Municipal de Iporanga, no uso de suas 
atribuições legais aprova, e ele promulga e sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º.  – Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do 

Município de Iporanga, Estado de São Paulo, para legislatura de 01 de Janeiro de 2009 
à 31 de dezembro de 2012, serão pagos de acordo com os critérios estabelecidos 
nesta Lei. 
 

Art. 2º.  – Por subsídio deve-se entender o valor pago ao Prefeito, Vice-
Prefeito e Secretários Municipais pelo exercício dos respectivos cargos. 
 

Art. 3º.  – O Valor do subsídio global do Prefeito Municipal, fixado para 
vigorar a partir de Janeiro de 2009, será de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais). 
 

Art. 4º.  – O valor do subsídio do Vice-Prefeito Municipal, fixado para vigorar 
a partir de Janeiro de 2009, será de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 
 

Art. 5º . – Fica vedado qualquer acréscimo sobre os subsídios de que tratam 
os artigos anteriores, inclusive, gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou 
qualquer outra espécie de remuneração, exceto em caso de viagem a serviço ou em 
representação do Município, no qual terão direito a diária fixada nos termos da Lei. 
 

Art. 6º.  – Os subsídios fixados nesta Lei poderão ser revisto anualmente, em 
conformidade com o disposto nos incisos X e XI, do Artigo 37 da Constituição Federal. 
 

Art. 7º  - No caso do Vice-Prefeito ser nomeado ou designado para função na 
administração direta ou indireta do Município, ser-lhe-á facultada a opção entre o 
subsídio do cargo de Vice-Prefeito e o da função para a qual for nomeado ou 
designado. 
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Art. 8º.  – Sobre os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, incidirão os 

descontos previstos em lei. 
 

Art. 9º.  – As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações 
orçamentárias próprias. 
 

Art. 10º.  – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor 
a partir de 01 de Janeiro de 2009. 
 
 

           Prefeitura Municipal de Iporanga, em 05 de Setembro de 2.008. 
 

 
 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro competente e publicada em Mural, na data supra. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 
 
 
 

 
ÁUREA MARIA STEININGER 

Diretor de Dept.º de Administração 
 




