
GABII.IETE DO PREFEITO

LEt MUNtctPAL No 393/2018

EMENTA: Dispõe sobre a remuneração dos

servidores do Poder Executivo Municipal de

Nazaré da Mata - Pernambuco.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, NO

ESTADO DE PERNAMBUCO, usando de suas atribuições legais, faz saber que a

Cã*ara Municipal APROVOU e EU sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 10 São indenizaiódas as parcelas correspondentes à Gratiflcação de

i-:nresentação dcs cargos comissioeados de que trata do afiigo 4o da Lei Municipal no

: i lt,i05. de 1o de fevereiro cLe 20ü5.

Art. 2ó À retribu;ção aos servidores designados paru as Funções

':=:itlcadas existentes na estrutura organizacional dos Poderes Municipal, terâ a mesma

- :.*r-za atribuída no artigo 1o desta Lei.

Ac't. 3c As verbas discrpiinadas pelos artigos L" a 2o desta lei serão

, :'-:r-rtadas para efeitc das féi'ias e io decimo terceiro salário ou gratificação natalina.

Art. 4o O somatóiio das Gratificações de Representação e de Produtividade,

;',:sra na Lei Municipai n" 88,'f0.,r5. cie 1o de fevereirc de 2005, não poderão exceder a

- ' : rduzentos por celtc) Co venciuenio mensal do servidor.

Art. 5" A presente Lei entra em vigor na daÍa de sua publicação, retroagindo
-: -.> :ieitos a 1o de jur.no dc correnl: ano.

Art. 6o revogam-se às disposições em contrário.

Nazaré da Mata/PE, em 2l de junho
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GABiNETE DO PREFEITO

LEt MU§tclPAL No 393/2018

EMENTA: Dispõe sobre a remuneração dos

servidores do Poder Executivo Municipal de

Nazaré da Mata - Pernambuco.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAZARE DA MATA, NO

ESTADO DE PERNAMBUCO, usando de suas atribuições legais, faz saber que a

Câ:nara Municipal APROVOU e EU sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 10 São indenizatórias as parcelas correspondentes à Gratificação de

:-.::resentação dcs cargos comissio:-racios de que trata do arligo 4o da Lei Municipal no

. i lí,)115. de 1o de fe,.rereiro ce 2005.

Art. 2e À retribralção aos servidores designados para as Funções

':.,it-rcadas existentes na estrut'ura organizacional dos Poderes Municipal, terá a mesma

- :. -iiZà atribuída no artigo 1o desta Lei.

Art" 30 As ve-rbas discrplinadas pelos artigos 1o a 2o desta lei serão

- :-':uradas para efeita das iéiias c iio decimo terceiro salário ou gratificação natalina.

Art. 4' C somatório das Gratificações de Representação e de Produtividade,

.'..sta na Lei Municipai no 88,'20*5. cie 1o de fevereirc de 2005, não poderão exceder a

- : - rduzentos por centc) Go r.,enciuenio mensal do servidor.

Art. 5' A presente Lei en:ra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
-: ..: .;eitos a 1o de junho dc corerrii ano.

Art. 6o revogam-se às disposições em contrário.

Nazaré da Mata/PE, em 2l de junho
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