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DESENVOLVIMENTO  com   PARTICIPACAO

LEI N° 654/2020
AUTORIZA      A      CONCESSAO      DE

REArusTE     SALARIAL     PARA     o s
SERVIDORES       MUNICIPAIS       PARA
ADEQUAR     AO     SALARIO     MfNIM0
NACIONAL          E          DA          OUTRAS
PROVIDBNCIAS.

A  PREFEITA  CONSTITUCIONAL  DO  MUNIcfpro  DE  NATUBA,  sua
Excelencia  a  Senhora  Janete  Santos  Sousa  da  Silva,  no  uso  de  suas
atribui?6es  que  lhe  sao  conferidas  pela  Constituicao  Federal  e  pela  ljei
Organica do Municipio faco  saber que,  a Camara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ART.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  pagar  o  salario
minimo de acordo com a I,egislaeao Federal vigente, no valor de R$  1.039,00 {mil e
trinta e move rears) em de janeiro de 2020,  e R$  1.045,00 (nil e quarenta e cinco
reais) a partir de 01 de fevereiro de 2020, como vencimento basico dos funcionarios
do    quadro    efetivo,    comissionados,    contratados   ou   integrantes   de    quadro
suplementar do Municipio de Natuba.

§  1°  -  A  atualizapao  salarial  constante  no  caput  deste  artigo,  sera  feita
independente  de  reajuste  salarial,  afrogindo  todos  os  funcionarios  que  estejam
recebendo salario base abaixo do valor estabelecido.

§  2°-  F`ica  estabelecido  que  as  categorias  beneficiadas  com  as  Leis  n°
513/2011   e   546/2013  terao  mantidos  os  percentuais  remunerat6rios  que  as
diferenciam das demais categorias.

ART.   2®   -   Fica   o   Poder   Executivo   Municipal   autorizado   a   realizar
modificae6es   oriundas   do   referido   Ffrojeto   de   Lei,   na   LDO   e   PPA   vigentes,
promovendo a compatibilizapao da apao ora proposta.

ART.  3° - Esta Lei entrafa em vigor na data de sua publicaeao, retroagindo
seus efeitos fmanceiros a 01 de janeiro de 2020.

ART. 4° - Revogarn- se as disposic6es em contrario.
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