LEI MUNICIPAL Nº 1.629/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS
SUBSÍDIOS
DOS
SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO
DE 2021.
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:
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor a

