
 
 
 

 
 
� � � LEI  Nº  2.552,  DE  29  DE  JUNHO  DE  2004 
 
 
           Fixa os subsídios do Prefeito e  do  Vice-   

            Prefeito Municipal  da  Estância  de  Santa     
                                 Rita  do  Passa Quatro  para  a  Legislatura 

                  2005-2008. 
 
  NELSON SCORSOLINI, Prefeito Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
  FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
  ARTIGO 1º. – Para todo o mandato executivo, com início em 1º. de janeiro de 2005 e 

término em 31 de dezembro de 2008,  será pago mensalmente ao Prefeito Municipal da Estância de 
Santa Rita do Passa Quatro, subsídio no valor de R$ 11.249,20 (onze mil, duzentos e quarenta e nove 
reais e vinte centavos), alterável na forma prevista para a atualização da remuneração do funcionalismo 
público municipal, na mesma proporção do aumento dado ao menor valor percebido. 

 
  ARTIGO 2º. – O subsídio do Vice-Prefeito Municipal, para todo o mandato executivo com 

início em 1º. de janeiro de 2005 e término em 31 de dezembro de 2008, será equivalente a R$ 5.624,61 
(cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) a ser pago mensalmente, 
alterável na forma prevista para a atualização da remuneração do funcionalismo público municipal, na 
mesma proporção do aumento do subsídio do Prefeito. 

 
  ARTIGO 3º. – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 

de verba própria consignada no orçamento, suplementada, se necessário. 
 
  ARTIGO 4º. – Esta Lei  entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos a partir de 1º. de janeiro de 2005. 
 
  ARTIGO 5º. – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
  Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 29 de junho de 2004. 
 
 
      NELSON SCORSOLINI 
      PREFEITO MUNICIPAL 
 
  Publicada nesta Prefeitura Municipal, aos 29 de junho de 2004. 
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