
 
Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA DE HERVAL 

 

LEI N.º 1049,  DE 18 DE SETEMBRO DE 2012 
 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO 
PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL PARA 
A LEGISLATURA 2013/2016 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

. 
O Prefeito Municipal de Herval/RS, no uso de suas atribuições 

legais, que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município:                                       
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei:                                 
Art. 1.º) O Prefeito e o Vice-Prefeito perceberão subsídios mensais 

nos termos desta Lei a partir de 1.º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 
2016. 

Art. 2.º) O subsídio do Prefeito é fixado no valor de R$12.802,07 
(doze mil oitocentos e dois reais e sete centavos). 

Art. 3.º) O subsídio do Vice-Prefeito é fixado no valor de 
R$6.401,03(seis mil quatrocentos e um reais e três centavos). 

Art. 4.º) Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, de que 
tratam os artigos 2.º e 3.º desta Lei, serão reajustados, por meio de Lei específica, 
na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral anual  da 
remuneração dos Servidores do Município, conforme o inciso X, do artigo 37 da 
Constituição Federal. 

§ Único – No primeiro ano do mandato, o índice revisional será 
proporcional ao número de meses transcorridos do início da legislatura até a sua 
concessão. 

Art. 5.º) As férias do Prefeito, correspondentes ao último ano de 
mandato, poderão ser gozadas no segundo semestre deste ano. 

Art. 6.º) As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas 
por dotações orçamentárias específicas. 

Art. 7.º) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
gerando efeitos a partir  de 1.º de Janeiro de 2013. 
GABINETE DO PREFEITO, HERVAL, 18 DE SETEMBRO DE 2012. 
 
 
 

__________________________                       __________________________ 
Ildo Roberto Lemos Salaberry                                Milton Gonzales da Silva 

Prefeito Municipal                                                      Secr. Administração 
 

 

 

 
“Doe órgãos, Doe Sangue, Salve Vidas!” 

 


