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LEI Nº 5200 , DE 31 DE MAIO DE 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO,
DO VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo
88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

 Esta Lei dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
do Município de Passo Fundo.

 O subsídio mensal do Prefeito Municipal fica estabelecido em 22.636,04 (vinte e dois mil
seiscentos e trinta e seis reais e quatro centavos).

§ 1º O subsídio mensal do Vice-Prefeito fica fixado em R$ 11.318,02 (onze mil trezentos e dezoito reais
e dois centavos).

§ 2º O subsídio mensal dos Secretários Municipais fica fixado em 11.913,72 (onze mil novecentos e
treze reais e setenta e dois centavos).

 O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, por ocasião do gozo de férias anuais,
têm direito à percepção de quantia equivalente a 1/3 (um terço) do respectivo subsídio mensal.

 Além do valor do subsídio mensal, os agentes públicos de que trata esta Lei fazem jus à
percepção de importância correspondente a um subsídio mensal, a título de décimo terceiro salário, a
ser pago anualmente, da forma como estabelece a Lei Orgânica Municipal ou de acordo com o
disposto em lei.

 Os subsídios dos agentes públicos de que trata o artigo 1º desta Lei são irredutíveis e deverão
ser revistos anualmente, na mesma data e sem distinção dos índices concedidos no período a título de
reajuste e de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Município.

 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações específicas para gastos com
pessoal do Poder Executivo Municipal.

 Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO, Centro Administrativo Municipal, 31 de maio de 2016.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO,
Prefeito Municipal.
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(Da Mesa Diretora e demais vereadores)
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