
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA 
 

LEI No 1.760 DE 01 DE JULHO DE 2008 
“Fixa os subsídios mensais do Prefeito e do Vice-Prefeito para o quadriênio 2009-2012 e dá outras 
providências.”  
 

JOSÉ JACINTO ALVES FILHO Prefeito Municipal de Auriflama, Estado de São Paulo, etc...  
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
ARTIGO 1o - É fixado, em parcela única, no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) o subsídio mensal do Prefeito, e em 
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) o subsídio mensal do Vice-Prefeito, vedado ao acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 
ARTIGO 2o - Os subsídios fixados por esta lei são irredutíveis, ressalvado o disposto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, 
ficando assegurada a sua revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, nos termos do artigo 37, X, da Carta 
Magna. 
Parágrafo único - Ocorrendo o excedimento do limite estabelecido pelo artigo 37, XI, da Constituição Federal,os subsídios serão 
reduzidos, de forma igualitária, até adequarem-se às normas constitucionais. 
ARTIGO 3o - Os valores dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos e demais agentes políticos serão publicados anualmente, 
na forma da lei.  
ARTIGO 4o - Serão consignadas no orçamento municipal, em cada exercício, as dotações destinadas ao pagamento dos subsídios 
fixados por esta lei.  
ARTIGO 5o - Esta lei entrará em vigor a partir de 1o de janeiro de 2009, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a 
Lei Municipal no 1.494/04, de 24 de setembro de 2004.  
Prefeitura Municipal de Auriflama, 01 de julho de 2008. 
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Registrada no livro próprio e publicada por afixação no quadro de editais e pela imprensa local.   
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Resp. pela Seção de Expediente e Divulgação 

 


