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LEI N.º 205/2002 
 
 
 
SÚMULA: Dá nova redação ao artigo 5º da Lei n.º 182/2000 e dá 
outras providências. 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE APROVOU E EU 
GEREMIAS BORTOLATO, Prefeito Municipal de Nova Monte Verde, 
Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais a mim 
conferidas, sanciono a seguinte Lei. 

 
 
 
 
Artigo 1º -  O artigo 5º da Lei n.º 182/2000 passa a vigorar com a seguinte redação: O 

subsídio mensal do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários Municipais 
serão reajustados, anualmente, de acordo com o reajuste dos Funcionários 
Públicos Municipais do quadro permanente. 

 
Artigo 2º -  Os salários vigentes do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários Municipais 

serão reajustados de conformidade com a atualização autorizada para o 
quadro de funcionários do quadro permanente, o equivalente ao reajuste de 
11% (onze por cento). 

 
Artigo 3º -  O Prefeito Municipal perceberá em parcela única um subsídio mensal de 

valor igual a R$ 5.694,30 (cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e 
trinta centavos). 

 
Artigo 4º -  O Vice-prefeito perceberá em parcela única um subsídio mensal de valor 

igual a R$ 1.898,10 (hum mil oitocentos e noventa e oito reais e dez 
centavos). 

 
Artigo 5º -  O subsídio mensal dos Secretários Municipais será no valor de R$ 1.479,63 

(hum mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos). 
 
Artigo 6º -  Além do subsídio mensal, os Secretários Municipais perceberão em 

dezembro de cada ano, na mesma data em que for pago o décimo terceiro 
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salário dos servidores do Município, uma quantia igual aos subsídios 
vigentes naquele mês. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Quando houver pagamento da metade da remuneração de um 

mês aos servidores, a título de adiantamento do décimo terceiro salário, na 
forma da lei Municipal, igual tratamento será dado aos Secretários 
Municipais. 

 
Artigo 7º -  As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações 

orçamentárias próprias. 
 
Artigo 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, retroagindo 

a 1º de Junho de 2002. 
 
Artigo 9º -  Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde,  
Em 02 de Julho de 2002. 

 
 
 
 
 

 
GEREMIAS BORTOLATO 
PREFEITO MUNICIPAL 


