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JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI  Nº 06 / 2016  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores e Vereadoras. 

 

 

Submetemos para apreciação do augusto Plenário da Câmara Municipal de Curralinho (PA),  

o projeto de lei em epígrafe, conforme as justificativas que seguem: 

  

a) - Trata-se da fixação de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, e dos Secretários municipais do do -

Município de Curralinho (PA), que deverão compor o mandato de 2017 a 2020; 

b) - A Constituição Federal normatiza a matéria no Art. 29-V, e a Orientação Técnica TCM 

nº01/2008 no item três, que determinam ser de exclusiva iniciativa da Câmara Municipal, o 

encaminhamento do Projeto de Lei para fixação dos referidos Subsídios;  

c) - O Projeto de Lei que segue em anexo se encontra amplamente amparado na legislação vigente e 

deverá ser aprovados antes do período eleitoral previsto para este exercício, em obediência ao 

princípio da anterioridade. 

 

Assim, todos os Edis municipais certamente estarão concisos da necessidade de apreciar esta 

legislação Municipal em tempo hábil, sob pena desta Lei não ser aprovada no Tribunal. 

 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Curralinho (PA), 05 de Agosto de 2016. 

 

 

JAIR DO SOCORRO PINHEIRO REIS. 

Vereador - PR 

 

 

 

MOZANIEL VIEIRA DA COSTA  

Vereador PSDB  

 

 

RAIMUNDO VALERIANO MARTINS FARIAS. 

Vereador - PMB 

http://www.achecep.com.br/Para/68815-000.html
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 006/2016, DE 05 DE agosto de 2016.. 

 

 

Dispõe sobre a Fixação dos Subsídios do 

Prefeito, Vice-Prefeito, e Secretários Municipais 

do Município de Curralinho/Prefeitura 

Municipal  para o mandato de  2017/2020 e dá 

outras Providências. 

 

 

A Câmara Municipal aprova e o Prefeito sancionará esta Lei:  

 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º - Em cumprimento às disposições da CF/88 e da Lei Orgânica Municipal, esta lei fixa o 

Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, e Secretários Municipais para viger no mandato 2017/2020.   

 

Capítulo II 

DA FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS  
 

 

Art. 2º - Fica fixado em parcela única o valor dos subsídios mensal, a seguir, conforme prevê a 

Constituição Federal, no Art. 29-V e VI, 37-X e XI, 39 § 3º e 4º, na Lei Orgânica Municipal, e no 

item 3 da Orientação Técnica nº 01/2008 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, a 

saber: 

 

I – Prefeito Municipal.......................R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

II – Vice-Prefeito .............................R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

III – Secretários Municipais.............R$  5.000,00 (cinco mil reais). 

 

Art. 3º - A fixação do subsídio do Prefeito tem como limite máximo o subsídio mensal do 

Governador do Estado e do Ministro do STF, conforme CE/89, Art. 39 e CF/88, Art. 37-XI e 39 § 3º 

e 4º, além de se considerar o poder de arrecadação municipal e os princípios constitucionais 

aplicados à administração pública.  
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Capítulo III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 4º - Será permitido o pagamento de 13º aos Secretários Municipais, conforme legislação 

vigente.  

 

Art. 5º - Será pago diferença de subsídio ao substituto do Prefeito, pelos dias de sua ausência ou 

vacância do cargo, a razão de 1/30 avos por dia substituído. 

Art. 6º – O Prefeito e o Vice-Prefeito não farão jus a descanso e pagamento de férias, os quais são 

compensados pelos recessos legais, de acordo com a legislação vigente.    

 

Art. 7º – Esses agentes políticos receberão diárias quando se deslocarem do Município para outras 

jurisdições, no interesse do serviço público, ficando autorizado o Poder Executivo Municipal a fixar 

e atualizar os valores das diárias através de decreto, desde que observado os parâmetros e valores 

orientados periodicamente pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 

Art. 8º - Será permitida, através de lei específica, a revisão geral anual dos subsídios relacionados no 

Art. 2º desta Lei, com base no INPC, ou outro indicador oficial do governo que vier a ser substituído, 

sempre na mesma data base e mesmo índice de reajustes salariais atribuídos aos servidores 

municipais, respeitada a limitação estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº101/2000, 

Art. 19-III, 20-“a” e “b”.    

 

Art. 9º - Os subsídios ora fixados e aprovados estão coerentes com os parâmetros e limites 

constitucionais e legais vigentes, e levados em conta aos princípios da administração pública e ao 

poder de arrecadação municipal. 

 

Art. 10º - Os recursos necessários ao pagamento e execução da presente Lei, serão vinculados 

anualmente às dotações próprias dos orçamentos municipais referentes aos exercícios de 2017 a 

2020.  

 

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 

orçamentários e financeiros a partir da vigência de 2017, revogando-se todas demais disposições 

legais em contrário, que se trata sobre esta matéria.      

 

 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Curralinho (PA), 05 de Agosto de 2016. 

 

 

JAIR DO SOCORRO PINHEIRO REIS. 

Vereador - PR 
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MOZANIEL VIEIRA DA COSTA  

Vereador PSDB  

 

 

 

RAIMUNDO VALERIANO MARTINS FARIAS. 

Vereador - PMB 
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