           

                                LEI Nº.1.973/2016


                                 FIXA OS SUBSÍDIOS MENSAIS DO PREFEITO E VICE-
                                 PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CATUÍPE  PARA  A 
                                 LEGISLATURA 2017/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.





                                     IVETE MARIA KESSLER BURMANN, Prefeita Municipal de Catuípe, Estado do Rio Grande do Sul, FAÇO SABER,  em cumprimento ao disposto no Artigo 72, inciso V da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu sanciono a seguinte:

			
                                     
			  LEI


                                                                         
                                      Art. 1º - O Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito perceberão subsídios mensais nos termos desta Lei, a partir de lº de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020.

                                      Art. 2º - O Prefeito Municipal receberá em parcela única um subsídio mensal de valor igual a R$ 13.410,00 (treze mil quatrocentos e dez reais).

                          § 1º - Considera-se já aplicado na definição do valor do subsídio referido neste Artigo, os 5% (cinco por cento) de reposição salarial previsto no Art. 1º da Lei Municipal nº 1964/2016.     

                                      Art. 3º - O subsídio do Vice-Prefeito, igualmente pago em parcela única, corresponderá a R$ 6.044,00 (seis mil e quarenta e quatro reais). 

                                      Art. 4º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, nos impedimentos do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período da substituição.








                                       Art. 5º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias revisada anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município. 

                                     Art. 6º - Ao ensejo do gozo de férias anuais, o Prefeito Municipal receberá o subsídio respectivo.

                                      Art. 7º - O gozo das férias correspondentes ao último ano de mandato, poderá ser antecipado para o terceiro mandato daquele exercício.

               
                                     Art. 8º - Em licença por motivo de saúde o Prefeito perceberá integralmente seu subsídio, devendo o Poder Público, se necessário, fazer a complementação do beneficio previdenciário a que tiver direito.

                                     Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias.

                                    Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.



GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATUÍPE, 
EM 30 DE JUNHO DE 2016.



IVETE MARIA KESSLER BURMANN 
           Prefeita Municipal 




REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:





OSMAR DAL ROSS                                                    JOÃO FELIPE KRISTOSCHEK DE LIMA
Secretário da Administração                                                     Assessor Jurídico







                                  

