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Prefeitura Municipal de 

Itiruçu publica: 
 
 

• Lei n° 240 de 12 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre o direito à 
percepção de remuneração referente ao décimo terceiro salário e ao 
gozo de férias para os ocupantes do cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, 
Vereador e Secretário do Município de Itiruçu/BA e dá outras 
providências. 

• Lei n° 241 de 12 de dezembro de 2017 - Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a firmar Termo de Liquidação de Dívida dos 
pequenos agricultores do Município de Itiruçu, Estado da Bahia, junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., e dá outras providências. 
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LEI N° 240 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

 “Dispõe sobre o direito à percepção de remuneração 
referente ao décimo terceiro salário e ao gozo de 
férias para os ocupantes do cargo de Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereador e Secretário do Município de 
Itiruçu/BA e dá outras providências” 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ITIRUÇU, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais normas pertinentes, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte LEI: 

Art. 1º. Têm direito à percepção de remuneração referente ao décimo terceiro salário 
e à férias, nos termos desta lei, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal - 
STF, exarada no Recurso Extraordinário de nº. 650.898, com declarada repercussão 
geral, e do Parecer Normativo nº. 14/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia - TCM/BA, sendo compatível com o art. 39, § 3º, da Constituição 
Federal, os ocupantes dos cargos de: 
I. Prefeito e Vice-Prefeito; 
II. Vereador; 
III. Secretário Municipal. 

Art. 2º. O gozo do período de 30 (trinta) dias de férias para os ocupantes dos cargos 
de que tratam os incisos do art. 1º, desta lei, somente será concedido àqueles que 
tenham, pelo menos, 01 (um) ano de efetivo exercício no cargo. 

Parágrafo único. O gozo de férias de que trata o caput deste artigo, no que tange os 
Vereadores, somente poderá ser usufruído durante o período de recesso parlamentar. 

Art. 3º. Ao definir o período de gozo de suas férias, o Prefeito deverá encaminhar 
ofício à Câmara Municipal de Itiruçu comunicando o seu afastamento, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo visa conferir publicidade ao ato, 
não se submetendo à deliberação por parte do Poder Legislativo. 

Art. 4º. Os ocupantes do cargo de Secretário Municipal deverão solicitar ao Chefe do 
Poder Executivo, autorização para o gozo das férias, indicando o respectivo período. 

Parágrafo único. O pedido poderá ser indeferido, motivadamente, por razões de 
interesse público, devendo ser apontado outro período em que o afastamento será 
oportuno. 

Art. 5º. Ao entrar em gozo de férias, o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os 
Secretários Municipais farão jus ao valor integral de seus subsídios, acrescidos de 1/3 
(um terço), pago concomitantemente com o subsídio do mês imediatamente anterior. 

Parágrafo único. O gozo de férias correspondente ao último ano do mandato eletivo 
dos ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador poderá ser antecipado 
para o segundo semestre daquele ano, sendo vedado o gozo concomitante pelas 
referidas autoridades. 
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Art. 6º. Além do subsídio mensal, o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os 
Secretários Municipais perceberão o décimo terceiro salário, correspondente a 1/12 
(um doze avos) do subsídio a que fizerem jus no mês de dezembro do respectivo ano. 

Parágrafo único. Quando houver quaisquer pagamentos aos servidores públicos 
municipais, a título de adiantamento do décimo terceiro salário, na forma da lei, igual 
tratamento será dado aos ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e 
Secretário Municipal. 

Art. 7º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verba própria no 
orçamento vigente. 

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITIRUÇU/BA 
EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

LORENNA MOURA DI GREGÓRIO 
PREFEITA MUNICIPAL 

RITA DE CÁSSIA CONCEIÇÃO DE 
MOURA 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

LOREDANA DI GREGORIO DI 
GIANTOMASSO 

SECRETÁRIA DE FINANÇAS 
 

 

 

Esta edição encontra-se no site: www.itirucu.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Itiruçu

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DHYW+CPHNVR6YUYOVAKJQA

Terça-feira
12 de Dezembro de 2017

3 - Ano  - Nº 2093



 

 
 

LEI N° 241 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

 “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 
firmar Termo de Liquidação de Dívida dos pequenos 
agricultores do Município de Itiruçu, Estado da Bahia, 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., e dá outras 
providências” 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ITIRUÇU, Estado da Bahia, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais normas pertinentes, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte LEI: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Liquidação de 
Dívida com o Banco do Nordeste do Brasil S/A, objetivando a liquidação de dívidas dos 
pequenos agricultores do município, contraídas no âmbito do Programa de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar - PRONAF, cujos valores serão objetos de renegociação, nos 
termos da Lei Federal nº. 13.340, de 28/09/2016. 

§ 1º. O Termo de Liquidação de que trata o caput deste artigo consiste na oferta de apoio 
aos agricultores familiares locais, para fins de obtenção de créditos junto do Banco do 
Nordeste do Brasil S/A, com vistas ao aumento da capacidade produtiva, geração de 
emprego e renda e melhoria da rentabilidade no campo. 
§ 2º. O acesso ao crédito decorrerá da exclusão dos nomes dos agricultores familiares 
locais em débito, do cadastro de inadimplentes mantido pela instituição financeira, 
garantindo a estes a participação em novas linhas de crédito, específicas para o 
desenvolvimento da agricultura familiar. 

Art. 2º. O processo de renegociação das dívidas de que trata esta lei ocorrerá nos 
moldes previstos na lei federal nº. 13.340, de 28/09/2016, ficando o município autorizado a 
adimplir até o valor máximo de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações 
constantes no Orçamento Municipal do corrente exercício de 2017. 

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITIRUÇU/BA 

EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

LORENNA MOURA DI GREGÓRIO 
PREFEITA MUNICIPAL 

RITA DE CÁSSIA C DE MOURA 
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

JOSEVI UMBURANAS SANTOS 
SECRETÁRIO DESENV ECON E AGRÍCOLA 
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