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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica:  

 
 
• Lei N° Nº 999/2016- Reajusta os vencimentos básicos dos Servidores do 

Quadro Permanente e de cargo de provimento efetivo, da Câmara 
Municipal de Simões Filho - BA, para fins de recomposição de perdas 
inflacionárias, e dá outras providências. 

• Lei N° 1000/2016- Fixa os subsídios dos Vereadores do Município de 
Simões Filho para Legislatura 2017/2020 e dá outras providências. 

• Lei N° 1001/2016- Fixa os subsídios dos agentes políticos do Executivo 
Municipal – Prefeito e do Vice-Prefeito, bem como dos Secretários 
Municipais para a Legislatura 2017/2020 e dá outras providências. 

 



ESTADO DA BAHIA 

 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
 

            GABINETE DO PREFEITO 

  

 
 
 

LEI N° Nº 999/2016 
 

Reajusta os vencimentos básicos dos Servidores 
do Quadro Permanente e de cargo de provimento 
efetivo, da Câmara Municipal de Simões Filho - 
BA, para fins de recomposição de perdas 
inflacionárias, e dá outras providências. 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber 
que a Câmara Municipal DECRETA e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam reajustados, no percentual de 8,45% (oito vírgula quarenta e 
cinco por cento), os vencimentos básicos dos Servidores do Quadro 
Permanente, de cargo de provimento efetivo, da Câmara Municipal de Simões 
Filho – BA, para fins de recomposição das perdas inflacionárias. 
 
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação 
própria do orçamento vigente. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 
Gabinete do Prefeito, 09 de novembro de 2016. 

 

 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO 
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       ESTADO DA BAHIA 
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LEI N° 1000/2016  

 
Fixa os subsídios dos Vereadores do Município 
de Simões Filho para Legislatura 2017/2020 e dá 
outras providências. 

 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal DECRETA e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Simões Filho para a 
Legislatura 2017 a 2020, fica fixado em parcela única no valor de R$12.661,00 (doze mil, 
seiscentos e sessenta e um reais). 
 
§ 1º - Quando o Vereador for servidor público lotado em cargo efetivo, deverá fazer opção 
pelo vencimento do cargo ou pelo subsídio. 
 
§ 2º - Os Vereadores não terão direito ao 13º (décimo terceiro) subsídio. 
 
Art. 2º - Os subsídios de que trata esta lei serão revisados, nas mesmas datas e nos 
mesmos índices em que for concedida revisão geral da remuneração dos demais 
servidores municipais, conforme estabelece o inciso X, artigo 37, da Constituição Federal.  
 
Art. 3º - Sobre os subsídios dos Vereadores incidirão imposto, inclusive o de renda e os 
extraordinários. 
 
Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento do Legislativo Municipal. 
 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor 1º de janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 10 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO 
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LEI N° 1001/2016  
 

Fixa os subsídios dos agentes políticos do Executivo 
Municipal – Prefeito e do Vice-Prefeito, bem como 
dos Secretários Municipais para a Legislatura 
2017/2020 e dá outras providências. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal DECRETA e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito do Município de Simões Filho para a Legislatura 
2017 a 2020, fica fixado em parcela única no valor de R$ 26.880,00 (vinte e seis mil e 
oitocentos e oitenta reais). 
 
§ 1º - Quando o Prefeito for servidor público lotado em cargo efetivo, deverá fazer opção 
pelo vencimento do cargo ou pelo subsídio. 
 
§ 2º - O Prefeito não terá direito ao 13º (décimo terceiro) subsídio. 
 
Art. 2º - O subsídio mensal do Vice-Prefeito do Município de Simões Filho para a 
Legislatura 2017 a 2020, será em parcela única no valor de R$ 13.440,00 (treze mil e 
quatrocentos e quarenta reais). 
 
§ 1º - O Vice-Prefeito, quando no exercício de um cargo comissionado, deverá fazer a 
opção pelo subsídio do mandato de Vice-Prefeito ou pelo vencimento do cargo para o 
qual for nomeado. 
 
§ 2º - O Vice-Prefeito não terá direito ao 13º (décimo terceiro) subsídio. 
 
Art. 3º - O subsídio mensal dos Secretários Municipais para a Legislatura 2017 a 2020, 
será em parcela única no valor de R$ 11.349,00 (onze mil, trezentos e quarenta e nove 
reais). 
 
§ 1º - Quando o Servidor Municipal lotado em cargo efetivo for nomeado para exercer um 
cargo de Secretário, o mesmo deverá fazer opção pelo vencimento do cargo efetivo ou 
pelo subsídio da função comissionada. 
 
§ 2º - Os Secretários Municipais não terão direito ao 13º (décimo terceiro) subsídio. 
 
Art. 4º - Os subsídios de que trata esta lei serão revisados, nas mesmas datas e nos 
mesmos índices em que for concedida revisão geral da remuneração dos demais 
servidores municipais, conforme estabelece o inciso X, artigo 37, da Constituição Federal.  
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Art. 5º - Sobre os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais incidirão 
imposto, inclusive o de renda, e os extraordinários. 
 
 
Art. 6º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente do Executivo Municipal. 
 
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor 1º de Janeiro de 2017, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 10 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO 
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