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LEI N° 1085/2004
DATA: 21 de setembro de 2004

SÚMULA:  Fixa  os  subsídios  do  Prefeito,  do  Vice-Prefeito  e  dos 
Secretários Municipais do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de 
Mato Grosso e dá outras providências.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito Municipal de Lucas do Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

Art.  1° Por  força  do  que  estabelece  o  inciso  V,  do  Artigo  29  da 
Constituição  Federal,  ficam,  os  subsídios  do  Prefeito,  do  Vice-Prefeito  e  dos  Secretários 
Municipais, fixados nos valores abaixo consignados:

Prefeito Municipal R$ 6.626.99 (seis mil seiscentos e vinte e seis reais e 
noventa e nove centavos);

Vice-Prefeito Municipal R$ 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais);
Secretários Municipais R$ 3.932.60 (três mil novecentos e trinta e dois 

reais e sessenta centavos).

§ 1° - O Vice-Prefeito, nomeado Secretário Municipal, deverá optar pelo 
recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, salvo 
se este for ocupante de cargo efetivo no Município.

§ 2° - Para efeitos desta Lei, considera-se como Secretário Municipal o 
ocupante do Cargo de Secretário Geral, junto à Câmara Municipal.

Art. 2° Os subsídios de que trata esta Lei, serão revistos anualmente, por 
lei específica, na mesma data da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais, 
sem distinção de índices, observados os limites previstos na Constituição da República, em Lei 
Complementar Federal e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 21 de setembro de 2004.
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Prefeito Municipal

Av. Pará, 109 E * Cidade Nova * Telefax: (65) 3549-1212  * CEP 78.455-000 * 
Lucas do Rio Verde – MT

E-mail: pmlucas@lucasdorioverde.mt.gov.br


	LEI N° 1085/2004
	DATA: 21 de setembro de 2004

	Art. 1° Por força do que estabelece o inciso V, do Artigo 29 da Constituição Federal, ficam, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, fixados nos valores abaixo consignados:
	Art. 2° Os subsídios de que trata esta Lei, serão revistos anualmente, por lei específica, na mesma data da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais, sem distinção de índices, observados os limites previstos na Constituição da República, em Lei Complementar Federal e na Lei Orgânica do Município.
	Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
	Lucas do Rio Verde, 21 de setembro de 2004.

