
Governo do Municipio de 

Damianépolis Goias 
ADM: 2017/2020 

Lei n° 119/2020 

"Fixa a remuneracao dos agentes politicos e 

ocupantes de cargos eletivos do Municipio de 

Damianopolis, Estado de Goias para a Legislatura 

compreendida de 1° de janeiro de 2021a 31 de 

dezembro de 2024, a da outras providencias". 

O Prefeito Municipal de Damianopolis, Sr. Gilmar Jose Ferreira, faz 

saber que a Camara Municipal de Damianopolis, Estado de Goias, APROVOU, e eu 

SANCIONO a seguinte Lei: 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Fica por fora desta Lei fixado a remuneracao do Prefeito 

Municipal para a Legislatura 2021/2024, em obediencia a legislagao vigente na 

importancia de: 

Paragrafo Unico: A titulo de subsidio a importancia de R$ 12.000,00 

(doze mil reais) mensais. 

Artigo 2° - Fica igualmente fixado a remuneragao do Vice-Prefeito 

Municipal para a legislatura 2021/2024, em obediencia a legislacao vigente a 

importancia de: 

Paragrafo Unico: A titulo de subsidio a importancia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) mensais. 

Artigo 3° - Fica por fora desta Lei fixado a remuneracao dos senhores 

vereadores para a Legislatura 2021/2024, em obediencia a legislacao vigente em 

especial os limites definidos pela Lei Complementar 101/00 L.R.F., a importancia de: 

Paragrafo Unico: A titulo de subsidio a importancia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), desde eu este valor nao ultrapasse a 5% (cinco por cento) da 

receita do Municipio auferida no exercicio imediatamente anterior, a ainda corn 

observancia do que dispoe o § 1° do Artigo 29-A da Carta Magna os quais deverao 

ser observados para as fins de cumprimento dos limites constitucionais previamente 

definidos. 
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Artigo 4° - Fica por form desta Lei fixado a remunerarao dos senhores 

Secretarios Municipais para a legislatura 2021/2024, a em obediencia a legislagao 

vigente em especial os limites definidos pela Lei Complementar 101/00 L.R.F., e 

tambem observados o que dispoe o § 4° do artigo 39 da C.F., a ainda o inciso X do 

Artigo 37 da C.F., e tudo mais no que couber da legislagao pertinente a materia, a 

importancia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. 

Artigo 5° - Aos subsidios fixados nesta lei, fica assegurada a revisao 

geral anual, atraves de lei especifica na data base a no mesmo indice e 

periodicidade da corregao da remuneracao dos servidores publicos municipais. 

Artigo 6° - Fica assegurado o pagamento de decimo terceiro salario 

aos senhores secretarios municipais, conforme entendimento do S.T.F., atraves da 

RE n° 650898. 

Artigo 7° - Esta Lei entrara em vigor na data de 1° de janeiro de 2021, 

revogadas as disposiroes em contrario. 

Publique-se, registra-se a cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Damianopolis, Estado de Goias, 15 

de outubro de 2020. 

Gilm . r Jose Ferreira 
Prefeito Municipal 

7
4

0
.5

0
5

/0
0

0
1

-5
5

 

AV: Goias n°: 139 Cep: 73.980.000 Damianopolis - GO (62) 3445-1208 Email: prefeitura@damianopolis.go.gOV. 


