
cÂNDroo cooól
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETO N" 055/2016, DE 06 DE SBTEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores
do Município de Cândido Godói, para a Legislatura
2011 a2020.

subsídio do Presidente da Câmara de Vereadores de Cândido Godói, fixado em
latura20lT a2020, é de R$ 2.808,35 (dois mil, oitocentos e oito reais e trinta e

do Godói, em 06 de de 2016

$I
GUERINO BACKES, Prefeito do Município de Cândido Godói, Estado do Rio Grande do Sul, no

uso das atribuições legais e de acordo com a na Lei260512016, de 06 de Setembro de 2016,

DECRETA:

Art. lo Os subsídios dos Vereadores do Município de Cândido Godói, fixado em parcela
única, para a Legislatura 201'7 a2020, é de R$ 2.298,59 (Dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta
e nove centavos).

4ft. 2" O
parcela única, para a Legis
cinco centavos).

Art. 3o A alteração do subsídio de que trata os artigos anteriores dar-se-á sem distinção de
índices e na mesma data, sempre que houver:

I -Revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais.

Art. 40 Os titulares dos Cargos de que tratam os artigos lo e 2o farão jus, ao décimo terceiro
subsídio, às férias anuais remuneradas e a l/3 sobre as ferias remuneradas.

Art. 5o Não serão indenizadas as Sessões Extraordinárias e a forma de desconto por
comparecimento às Sessões serão previstas em Resolução.

Art. 6o As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de oes
próprias consignadas nos orçamentos futuros.

AÍt.7o Esta Lei entra em vigor a partir de lo dejaneiro de 2017, revogando Municipal
n" 2.285/2012
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"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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