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ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Oros
Gabinete da Prefeita
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Lei Municipal

n°. 004/2009, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009 .

Estabelece a rernuneracao minima
para os servidores pubhcos municipais
do rnaqisterio, e da outras providencias,
etc .
FA<;:0 SABER que a CAMARA Municipal de Oros APROVOU, e
eu, SANCIONO e PROMULGO a seguinte lei:
Art. 1°. lnstitui no ambito administrative do Municipio de Oros, a rernuneracao
minima de R$ 950,00 (novecentos e cinqOenta reais) para os servidores
ocupantes de cargos do rnaqisterio .

Paraqrafo unico: compreende-se como rernuneracao, a soma de todas as
vantagens, qratificacoes e assemelhadas a que faca jus o servidor, dai
excluidos tao somente adicionais como salario familia, auxilios e demais do
qenero .
Art. 2°. A instifuicao do teto minimo de rernuneracao para os servidores do

maqisteno de Oros, nao irnplicara na aplicacao de gatilho para aqueles
servidores que ganham percentuais acima dos que se encontram no nivel
atingido e beneficiado com rnajoracao por conta desta lei, nos termos do que
estabelece a leqislacao municipal ate entao vigente ate o advento desta lei, que
revoga as disposicoes em contrario .
Paraqrafo unico: As previsoes legais que impoern a possibilidade de gatilho
para os demais servidores do maqisterio que percebem sobre o nivel que sera
beneficiario desta lei para fins de atendimento do piso aqui instituido, nao se
aplicarao com base no aqui previsto .
Art. 3°. As despesas decorrentes desta lei para o exercicio de 2009 em curso,
serao suportadas pelas dotacoes e rubricas contidas no orcarnento do
Municipio para fazer frente as mesmas - pessoal da educacao (rnaqisterio).
Art. 4°. Ficam revogadas as disposicoes em contrario a presente lei, que passa
a vigorar a partir de sua publicacao, com seus efeitos financeiros a partir de 1 °.
De Fevereiro de 2009 .

PA<;:O DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 26 de Fevereiro de 2009 .
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