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LEI Nº. 050/2016, DE 23 DE SETEMBRO DE 2016 
  
 

“Fixa os subsídios do Prefeito Municipal, 
Vice-Prefeito e Secretários Municipais para 
o quadriênio 2017-2020 e dá outras 
providências.”  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Os subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretário Municipal para a 
Legislatura de 2017-2020, são fixados e obedecem ao disposto nesta Lei. 
 
Art. 2º - A partir de 1º de janeiro de 2017, os subsídios mensais dos agentes políticos são fixados 
em: 
 
I - Prefeito Municipal - R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 
II - Vice-Prefeito Municipal - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); 
III - Secretário Municipal - R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).  
 
Art. 3º - O Vice-Prefeito, quando nomeado Secretário Municipal, poderá optar pelo subsídio de 
Vice-Prefeito ou de Secretário Municipal. 
 
Art. 4º - Os subsídios fixados nesta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2017, serão revistos nas mesmas 
datas e nos mesmos índices aplicados a revisão da remuneração dos servidores municipais. 
 
Parágrafo único. Através de decreto do Poder Executivo, será declarado o percentual aplicado a 
revisão decorrente da Lei aplicada aos servidores, e o valor resultante do subsídio. 
Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei correção pelas dotações orçamentárias próprias. 
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus feitos sendo gerados a partir 
de 1º de janeiro de 2017. 
 
 
 

Mulungu do Morro - BA, em 23 de setembro de 2016. 
 

 
 
 

 
Fredson Cosme Andrade de Souza 
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