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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Gabinete do Prefeito
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O PREFEITO do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO Do CoNDE, Estado da

Bahia, no ttso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do

Município,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, decreta, e eu SANCIONO a

seguinte Lei:

F-rt.1tl Ficam fixados os subsídios clo Prefeito e Vice-prefeito para a

gestão de 202U2024, com o seguinte desdobramento:

I - Prefeito no valor de Rg 22.108,75 (vinte e dois mil, cento e oito

reais e setenta e cinco centavos);

II - vice-Prefeito no valor de Rg 76.58r,s6 (dezesseis mil, quinhentos

e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

ParágraÍo único - O subsídio do Vice-Prefeito corresponde a75"/n (setenta

e cinco por cento) do subsídio do Prefeito Municipal.

E.t. Zt.le atualização clos subsídios segue o Princípio da Ar-rterioridade

(CF) e correção compensatória de inflação acum exercícios anteriores, desde

que não ultrapasse a 05"/" (cinco por cento) da

exercício anterior da sua ocorrência.

líquida arrecadada no

PREFEITURA MUN ICIPAL DE CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Cêntro. Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71)

<r, irr--,rrrm
I

i tu
Lei Municipal N" 62312020

De 23 de dezembro de 2020

Lei de autoria do Vereador Antônio Santos Lopes (Pantera)

Fixa os subsídios do Prefeito e vice-prefeito do Município d"e sdo

Francisco do Conde para a gestdo de 2O21/2024 e dô. outras
prouidências.
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F. S-:lErta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022,e após

sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, diante da

impossibilidade de concessão de reajustes de qualquer natureza, a teor do que dispõe

o artigo 8e, inciso I, da LC na 173, de 2020, permanecendo-se em vigor até 31 de

dezembro de 2027, os valores de subsídios para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,

anteriormente fixados para a gestão 201612020.

São Francisco do Conde, em 23 de dezembro de 2020-

ALMEIDA

Santos
Secretário de
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PREFEITURA MUNIcIPAL DE SÃo FRANCISco Do CoNDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, Sáo Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I rel: (71\ 3651-4801
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