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RESOLUÇÃO Nº 001/2021 - REGULAMENTA O PAGAMENTO
DA ANTECIPAÇÃO DO 13O SALÁRIO DOS SERVIDORES DO
PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO

GOSTOSO.

O Presidente , junto a Mesa Diretora da Câmara Municipal de São
Miguel do Gostoso, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das
atribuições legais, com intuito de adequar a forma de pagamento do
décimo terceiro salário com a finalidade de melhor estruturar a
economia interna da Câmara, conforme os Artigos 10, II e 41, VI, da
Lei Orgânica do Município c/c o Artigo 95 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de São Miguel do Gostoso que dispõe sobre a
estrutura  organizacional  administrativa  da  Câmara  Municipal  e
reorganização  da  economia  interna,  e  dá  outras  providências,
promulga a seguinte RESOLUÇÃO:
CONSIDERANDO:
- a necessidade da promoção constante de políticas de melhorias na
Câmara  Municipal  de  São  Miguel  do  Gostoso,  em  especial  na
criação de melhorias para os seus servidores;
-  com estudo  realizado  quanto  à  melhoria  do  fluxo  de  caixa  e
melhoria para o seu quadro funcional
Art. 1o - O pagamento do 13º salário todos os servidores do Poder
Legislativo, do Município de São Miguel do Gostoso será creditado
da seguinte forma:
- servidores pagamento de 100%(cem por cento) no mês de seu
respectivo aniversário.
Art.  2o  A  Resolução  001/2014,  que  dispõe  sobre  a  estrutura
organizacional  administrativa  da  Câmara  Municipal  e
reorganização da economia interna do seu quadro de pessoal, passa
a vigorar com essas alterações:
Art. 3o. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o. Ficam revogadas as disposições em contrário.
São Miguel do Gostoso, 18 de janeiro de 2021.
               
Azenate da Câmara Cruz
 Vereador - Presidente
JUSTIFICATIVA
O Projeto de Resolução apresentado tem como objetivo adequar a
Estrutura Organizacional administrativa a realidade financeira da
Câmara  Municipal  de  São  Miguel  do  Gostoso,  que  atualmente
encontra-se  em  dificuldades  e  necessita  de  readequações
orçamentárias  para  conseguir  se  manter.
Dessa forma, se viu a necessidade a apresentar o presente projeto
afim de que possa ser realizada sem que a Câmara Municipal sofra
as consequências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Diante de todo o exposto, peço inicialmente o apoio dos nobres para
que seja aprovada a tramitação de urgência e após a aprovação do
presente Projeto de Resolução.
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