
 

LEI Nº 1.465, DE 10 DE JULHO DE 2012.
 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO
 

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 
DO MUNICÍPIO DE GLORINHA, PARA 
A LEGISLATURA DE 2013 A 2016 E DÁ 
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

 

RENATO RAUPP RIBEIRO, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º. O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Glorinha, 
para a Legislatura de 2013 a 2016, fica fixado no valor de R$ 4.008,00 (quatro 
mil e oito reais).

Art. 2º. O subsídio mensal do Vereador Presidente da Câmara Municipal 
de Glorinha, para a Legislatura de 2013 a 2016, fica fixado, no valor de R$ 
6.012,00 (seis mil e doze reais), sendo o acréscimo de R$ 2.004,00 (dois mil e 
quatro reais) em relação aos demais edis, a título de verba de representação, 
equivalente a 50% (cinquênta por cento) do subsídio mensal dos demais 
vereadores. 

Art. 3º. Fica assegurado a todos os Vereadores o pagamento de 
gratificação natalina, até o dia 20 de dezembro de cada ano. 

Art. 4º. Aos subsídios fixados por esta lei, será assegurada revisão 
anual, nas mesmas datas e no mesmo índice do reajuste concedido ao 
funcionalismo municipal, respeitado o previsto no Artigo 37, incisos X, 
XI e XV, da Constituição Federal, tendo como limite máximo a correção 
inflacionária dos 12 (doze) meses anteriores à concessão da reposição de 
subsídios, apurada segundo o índice oficial que reflita a variação de preços ao 
consumidor, aprovado pela legislação local.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 10 de julho de 2012.
 
 

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.        
             Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. Administração e Planejamento  


