LEI MUNICIPAL Nº 1.628/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA O
PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2021 A
31 DE DEZEMBRO DE 2024.
GILNEI FIOR, Prefeito Municipal de Santa Tereza, Estado do Rio Grande
do Sul,

Faço Saber que a Câmara Municipal, no uso de sua
iniciativa exclusiva, forte no inc. VII do art. 32 da Lei Orgânica do
Município de Santa Tereza, aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
DOMINGOS VALENTIN VIGNATTI,
Presidente da Câmara Municipal de Santa
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Art. 2º As despesas decorrentes
desta Lei será atendida pelas dotações
próprias do orçamento.

Art. 4° As ausências injustificadas do Vereador ás sessões ordinárias
ou extraordinárias determinará o desconto de 50% no subsídio, por
sessão.
Art. 5° Os Vereadores Municipais farão jus, no mês de dezembro,
ao recebimento do valor correspondente a 1 (um) subsídio mensal, a
titulo de gratificação natalina.
§ 1° A cada trinta dias de suspensão do exercício do mandato,
salvo licença saúde, o Vereador terá descontado 1/12 (um doze avos)
do valor da gratificação natalina.
§ 2° O suplente convocado terá direito a perceber 1/12 (um doze
avos) do valor da gratificação natalina para cada 30 (trinta) dias de
substituição, consecutivos ou não.
Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas
dotações orçamentarias próprias.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
gerando efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Tereza, aos vinte e
quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

GILNEI FIOR
PREFEITO MUNICIPAL

