           

                                 LEI Nº.1.974/2016


                                 FIXA  OS  SUBSÍDIOS  DOS  SECRETÁRIOS  MUNICIPAIS  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 subsídio dos ocupantes de cargos em comissão de Secretário Municipal, na forma constitucionalmente prevista, é fixado em R$ 5.414,00 (cinco mil quatrocentos e quatorze reais) mensais, a partir de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. 

                          § 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 .1.964/2016.     

                                       Art. 2º - O subsídio dos Secretários Municipais terá sua expressão monetária revisada anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

                                       Art. 3º - Aplicam-se a esses agentes políticos administrativos as normas estatutárias, especialmente o direito a férias, excetuadas as destinadas, exclusivamente, aos servidores públicos.                              

                            Art. 4º – Os Secretários perceberão, durante toda a legislatura, até o dia 20 de dezembro o valor correspondente a mais um subsidio, a titulo de gratificação natalina.

                                        Parágrafo único – Os Secretários poderão receber adiantamento de até 50% (cinquenta por cento) do valor a que se refere o caput deste artigo no mês de junho de cada ano.

                                       Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias.

                                        Art. 6º - 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 
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