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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
FERNANDO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
PROJETO DE LEI Nº 609-2010

Regulariza salário base de servidores público da Prefeitura M unicipal de São Fernando-RN e dá outras
providências.

A CÂM ARA M UNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN,

Faço saber que a Câmara M unicipal de São Fernando aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica determinado que o atual Abono salarial existente como forma de complemento ao salário base dos servidores do
quadro efetivo da Prefeitura M unicipal de São Fernando-RN(criado pela lei municipal n.º 0228, de 24 de fevereiro de 1993 e
alterado pela lei n.º 583/2009 em seus anexo), terá seu montante dividido em 60(sessenta) parcelas e cada parcela será adicionada
ao salário base do servidor.

Art. 2º - O percentual de reajusto dado ao salário mínimo vigente no país posterior a implantação dessa lei, será concedido ao
salário base dos servidores conforme Lei da Estrutura Administrativa da Prefeitura M unicipal de São Fernando-RN.

Art. 3º - Os valores que correspondem ao determinado no art. 1.º desta lei estão discriminados na tabela anexa a esse projeto de
lei.
Parágrafo Único – A diferenciação em centavos a menos ou mais que possa existir será corrigida na última parcela fixada na
tabela.

Art. 4.º - Esta medida tem caráter de justiça, uma vez, que põe fim a um ato inconstitucional adotado anteriormente na
administração pública.

Art. 5.º As despesas resultantes desta lei ficam asseguradas pelas dotações orçamentária do orçamento geral da Prefeitura
M unicipal de São Fernando-RN.

Art. 6.º - Esta lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro do ano de 2011.

Art. 7.º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara M unicipal de São Fernando-RN, 08 de dezembro de 2010.

FRANCISCO PEDRO FILHO
Vereador-PSB
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