
PREFEITURA MT]NICIPAL DE SANTA IZABIF-LDO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

tEI oRDINÁnIa N" 424 DE 1s DE DEZEMBRo DE zozz

uspÕu ACERCA DA coucrssÃo DE

nÉcruo TERCETRo selÁRro Aos
VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO
Do MUNICÍpro os sANTA TzABEL Do
PARÁ, r oÁ ourRas pRovt»ÊNCIAS.

ber que a Câmara dos Vereadores estatui e eu, Prefeito Municipal de

Santa lzabel do Pará sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1s - 0s Vereadores do Município de Santa lzabel do Pará/PA, perceberão o

décimo terceiro salário, a ser pago em dezembro de cada ano, nos termos definidos

pela Constituição Federal, art.7e, inciso VIII; art. 29, inciso VI; art. 37, inciso X, XI e

XV e 39, §3e e {e.

§1s - O 13e fdécimo terceiro) salário corresponderá a L/tZ (um doze avos), por mês

de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente.

§2e - A fração igual ou superior a 15 (quinzeJ dias de exercício será tomada como

mês integral, para efeito do parágrafo anterior.

§34 - O décimo terceiro poderá ser pago em duas parcelas, a primeira até o dia 31

(trinta e um) de julho e a segunda até o dia 20 fvinte) de dezembro de cada ano.

ArL 2a - Caso o Vereador deixe o cargo, o 13q fdécimo terceiro) salário ser-lhe-á

pago proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano.

Art. 3q - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações

orçamentárias próprias.
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Art.4s - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de Ls

de janeiro de 2023, revogadas às disposições em contrário.

. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PAM/PA, em L4 de

dezembro de 2022.

Registre-se. Publique-se.

PREFEITO M PARÁ/PA
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