
 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

 

LEI MUNICIPAL N.º 268 DE 14 DE AGOSTO DE 2012 

 

Fixa subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários 

Municipais de Ipixuna do Pará, para o mandato de 

2013/2016 e dá outras providências. 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará/PA, no uso das atribuições legais e de 

conformidade com o inciso VI do art. 29 da Constituição Federal, submete para apreciação do 

Plenário o seguinte: 

 

Art. 1° Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Ipixuna 

do Para, nos termos do art. 29, V, da Constituição Federal, para a legislatura de 2013/2016, são 

fixados nos seguintes valores: 

I. Prefeito.........................R$-12.000,00 (doze mil reais); 

II. Vice-Prefeito ...............R$-8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); 

III. Secretário Municipal....R$-6.000,00 (seis mil reais) 

Art. 2° O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais terão também direito gratificação 

natalina a ser paga no mês de dezembro juntamente com os Servidores Municipais e que 

correspondera ao subsidio percebido no referido mês. 

Parágrafo Único - Não serão divididas indenizações proporcionais a gratificação natalina 

quando ocorrer exoneração do Secretário no decorrer do período aquisitivo. 

Art. 3º Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, que vier a ocupar cargo de 

Servidor Municipal, é garantido o direito a percepção das vantagens pecuniárias de natureza 

permanente, calculadas sobre o vencimento-base do respectivo cargo de provimento efetivo. 

Art. 4º Fica assegurada revisão geral anual dos subsídios previstos neste artigo na forma estabelecida 

no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, sempre na mesma data e adotando-se o mesmo índice 

aplicado a revisão anual dos servidores públicos municipais, sempre observados os limites 

constitucionais e demais disposições legais vigentes. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 01 

de janeiro de 2013.  

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, 14 de Agosto de 2012.  

 

 


