
     

LEI MUNICIPAL Nº 462/2003 

 

RECEPECIONA OS VALORES DOS SUBSÍDIOS FIXADOS 

ATRAVÉS DO DECRETO LEGISLATIVO N.º 26/2000 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS   

 

SERGIO JOÃO PIETROBELLI, Prefeito Municipal de Sagrada 

Família – RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 27, itens I e 

III da Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo, com base no Projeto de Lei de Iniciativa Legislativa nº 

001/2003, a seguinte Lei: 

Art. 1.º - Visando corrigir a forma e recepcionar a vontade e a decisão 

dos Vereadores da legislatura anterior, manifestada no pleno exercício de sua competência 

legal e constitucional através do Decreto Legislativo n.º 26/2000 que, não obstante adotar a 

forma e se referir a lei, foi editado em forma de Decreto, RECEPCIONA os seguintes valores 

dos subsídios fixados para o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, respectivamente 

nos arts. 2.º, 3.º e 4.º do referido ato fixatório, com vigência a contar de 01-01-2001.  

Prefeito  -     R$ 2.000,00 

Vice-Prefeito       R$ 1.000,00 

Secretários   R$   750,00  

PARÁGRAFO ÚNICO - O Pagamento dos valores de que trata o caput 

deste artigo só poderão ser objeto de liberação para o seu recebimento integral, por parte dos 

Agentes Políticos, após a analise e reconhecimento da regularidade pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Rio Grande do Sul – TCE. 

Art. 2.º - Estendem-se aos subsídios fixados no art. 1.º desta Lei os 

reajustes ou revisões de vencimentos  concedidos aos servidores municipais a contar de 01-

01-2001 e os que vierem a ser concedidos a partir 

 desta data.  



Art. 3.º - Além dos subsídios de que trata o art. 1.º desta Lei, o Prefeito e 

os Secretários perceberão gratificação natalina anual a ser paga na mesma data em que for 

paga a dos servidores municipais. A gratificação natalina é extensiva ao Vice-Prefeito se 

exercer atividade permanente na Administração Municipal.   

Art. 4.º - Ao ensejo do gozo das férias anuais, o Prefeito e os Secretários 

Municipais perceberão o valor do subsídio mensal acrescido de um terço. O Direito às férias é 

extensivo ao Vice-Prefeito se ele exercer atividade permanente na Administração Municipal.  

Parágrafo Único – Em caso de afastamento do cargo, as férias integrais 

ou parciais não gozadas serão indenizadas.  

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

dotações orçamentárias próprias a serem consignadas nas Leis de Meios anuais.  

Art. 6.º - Nas viagens para fora do município, a serviço ou em 

Representações deste, o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários perceberão 

diárias na forma da lei.  

Art. 7.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 01-01-2001.  

Art. 8.º - Revogam-se as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAGRADA 

FAMÍLIA, EM 25 DE JUNHO DE 2003. 

 

 

SERGIO JOÃO PIETROBELLI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

IVANOR ANTONIO S. ZAT 

Sec. Mun. de Administração 

 

 


