
 
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 05/2016, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016. 

 

Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos 

Secretários Municipais do Município de 

Cândido Godói, para a Legislatura 2017 a 

2020. 

 

 

Art. 1º - O Subsídio mensal dos Secretários Municipais de Cândido Godói, fixado em 

parcela única, para a Legislatura de 2017 a 2020, é de R$ 4.091,50 (quatro mil, noventa e um reais e 

cinquenta centavos). 

 

Parágrafo Único: Os titulares dos Cargos de que trata o Art. 1º farão jus, nos termos da 

Legislação Municipal ao décimo terceiro vencimento, às férias anuais remuneradas e a 1/3 sobre as 

férias remuneradas.  

 

Art. 2º - 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. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 

dotações próprias consignadas nos orçamentos futuros. 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor à partir da data de 1º de janeiro de 2017. 

 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, 16 de setembro de 

2016.  

 

 

Pedro Afonso Trapp            Roque Gilberto Bourscheid 

       Presidente                                                                                       Vice-Presidente 

 

        

                                                                                                                        

Miriam Lourdes Bertolo Berres                            Milton Thomas 

     1ª Secretária                                                                                     2º Secretário  

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 05/2016 

 

 

 

SENHOR (A) VEREADOR (A): 

 

 

 Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência o Projeto de Lei de iniciativa do 

Legislativo Municipal nº 04/2016, para que nessa Egrégia Casa de Leis tenha sua tramitação 

normal. 

 

 Tem este Projeto, o objetivo de fixar os Subsídios dos Secretários Municipais de Cândido 

Godói, a partir de 1º de janeiro de 2017, em consonância com a Reforma Constitucionais procedida 

através das Emendas Constitucionais nos 19, de 04 de junho de 1998 e 25, de 14 de fevereiro de 

2000. 

 Ainda que a Constituição Federal não determine a anterioridade, no que trata a fixação do 

subsídio dos Secretários, este projeto de lei poderia ser encaminhado a esta casa legislativa em 

momento posterior inclusive às eleições municipais. 

 

 Mas, ante a Lei Municipal nº 2284/2012 que fixou o subsídio dos Secretários Municipais 

para o período de 01/01/2013 à 31/12/2016, que tem sua vigência fixada até o dia 31 de dezembro 

de 2016, deverá ser fixado o subsídio dos Secretários até o final deste ano, para o período de 

01/01/2017 à 31/12/2020. 

 

 A fixação dos valores obedece à norma estabelecida no inciso V do artigo 29 da 

Constituição Federal. 

 

 Na certeza de poder contar com o apoio de Vossas Excelências na aprovação deste Projeto 

de Lei, agradecemos antecipadamente 

 

 Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, 16 de setembro de 

2016.  

 

 

Pedro Afonso Trapp            Roque Gilberto Bourscheid 

       Presidente                                                                                       Vice-Presidente 

 

         

        

                                   

                                                                              

Miriam Lourdes Bertolo Berres                            Milton Thomas 

     1ª Secretária                                                                                     2º Secretário 


