
LEI Nº 1.78

 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACIARA

pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1°. Fica AUTORIZADA Câmara Municipal a realizar revisão geral anual aos Vereadores, na forma de reposição 

salarial. 

§ 1º O total da remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do 

Município (Art. 29, VII, da Constituição Federal).

§ 2º O subsídio individual do vereador ficará limitado ao percentual estabelecido no art. 29, VI, da Constituição Federal em 

relação ao subsídio de Deputado Estadual, de acordo com a população do Município.

§ 3º Ocorrendo qualquer dos casos previsto nos §§ 1º e 2º deste artigo, o subsídio dos vereadores sofrerá proporcional 

redução de valor, com a finalidade de enquadramento em tais regras limitadoras.

 

Art. 2°. Apresente lei autoriza aos vereadores legislarem, para fins d

revisão geral anual, o qual não poderá ter índices superiores aos demais servidores do legislativo.

 

Art. 3°. A recomposição será realizada na mesma data base dos servidores do legislativo, dando preferência a

servidores.  

 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 5º. Revogam-se às disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

 

LEI Nº 1.787 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017 

“AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA A 

REALIZAR A REVISÃO GERAL DE ANUAL DO SUBSÍDIO 

DOS VEREADORES, A QUAL TRATA O ARTIGO 37, XDA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACIARA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas 

pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Fica AUTORIZADA Câmara Municipal a realizar revisão geral anual aos Vereadores, na forma de reposição 

§ 1º O total da remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do 

29, VII, da Constituição Federal). 

§ 2º O subsídio individual do vereador ficará limitado ao percentual estabelecido no art. 29, VI, da Constituição Federal em 

relação ao subsídio de Deputado Estadual, de acordo com a população do Município. 

qualquer dos casos previsto nos §§ 1º e 2º deste artigo, o subsídio dos vereadores sofrerá proporcional 

redução de valor, com a finalidade de enquadramento em tais regras limitadoras. 

Apresente lei autoriza aos vereadores legislarem, para fins de recomposição de subsídio, somente através de 

revisão geral anual, o qual não poderá ter índices superiores aos demais servidores do legislativo.

. A recomposição será realizada na mesma data base dos servidores do legislativo, dando preferência a

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

se às disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL – EM, 30 DE NOVEMBRO 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal 

 

 

“AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA A 

REALIZAR A REVISÃO GERAL DE ANUAL DO SUBSÍDIO 

DOS VEREADORES, A QUAL TRATA O ARTIGO 37, XDA 

FEDERAL E DÁ OUTRAS 

, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas 

pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:  

Fica AUTORIZADA Câmara Municipal a realizar revisão geral anual aos Vereadores, na forma de reposição 

§ 1º O total da remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do 

§ 2º O subsídio individual do vereador ficará limitado ao percentual estabelecido no art. 29, VI, da Constituição Federal em 

qualquer dos casos previsto nos §§ 1º e 2º deste artigo, o subsídio dos vereadores sofrerá proporcional 

e recomposição de subsídio, somente através de 

revisão geral anual, o qual não poderá ter índices superiores aos demais servidores do legislativo. 

. A recomposição será realizada na mesma data base dos servidores do legislativo, dando preferência aos 

DE 2.017. 



Secretário Municipal de Administração e Finanças 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Le

Municipal. Data Supra. 

 

 

 

 
 
 
 
 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração e Finanças – Portaria nº. 173/2017

 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Le

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria nº. 173/2017 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei 


