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Faz a revisão geral dos

servidores públicos municiPais,
acerca da remuneração dos

tutelares e concede grati
professores PII com
curso de pró-formação e

providências.

A CÂUANA MLTNICIPAL DE AREIA BRANCA apTovou e o P

CONSTITUCIONAL, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte

Art. 10 - Fica estabelecida a majorução em 8% (oito por cento) do vencim
dos servidores públicos municipais efetivos e empregados públicos regidos

§ 1'. Os cargos comissionados, quais sejam: chefes de departamento,
departamento, supervisor I e supervisor II serão contemplados com amaj
no caput deste artigo

§ 2o. Esta lei Íixa o dia 1o de maio como data-base para a revisão geral
trata o art. 37, inciso X, da Constituigão Federal de 1988.

Art.20 - o Professor PII, que tenha concluído o curso de pró-formação em e
ensino reconhecida pelo MEC, terâ seu vencimento básico acrescido
gratrfrcaçáo em L\Yo (dez por cento), não cumul ativa a outras vantagens
pessoal ou não.

Art. 30 - A remuneraçáo dos conselheiros tutelares equivale a dos
departamento, conforme estatuído na Lei no 977/2005.
§ Unico. Os conselheiros tutelares não fazemjus ao percebimento de valores
ferias e seus acréscimos, horas extras, 13o salario e quaisquer outras verbas
por se tratar de cargo de mandato eletivo, desprovido de relação empre
Município de Areia Branca.
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Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data dç sua publicação, com efeitos

de maio de 2005, restando revãgadas as disposições em contrário.

Publique-se e CumPra-se.

Areia Branca-

PreÍeituro lMunicipol de Areio Bronco: Proço do ConceiçÕo S/N

Nô§sÀ §ktlli. ,l't$$§Â 6[t'lTí
tuat.hMtuM-ú.Ú

Centro - Fones:(B 4) 332-37 361332-4927-Areio Bronco/RN

,19de


