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LEI MUNICIPAL N.0 88/2012, DE 26 DE MAR<;:O DE 2012 .
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ESTADO DO CEA.RA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
GABINETE DA PREFEITA

CONCEDE REAJUSTE SALARIAL
SERVIDORES
AOS
PUBLICOS
DA
E
MUNICIPAIS
OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A Prefeita do Municipio de Oros/CE, a Sra. MARIA DE Fi\TIMA J\!lACIEL BEZERRi\, no uso de suas
arribuicocs legais, fa,o saber quc a Camara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a
scguintc LEI MUNICIPAL:

Art. 1°. Fica concedido aos servidores publicos municipais efetivos e concursados, o aumento unico de
J.l,827°,o (quarorze drgula oirocentos e vinte e sere por cento) que serao calculados sobre os vencimentos
basicos, com aplicaciio e efeitos financeiros desta lei, desde 1° de janeiro de 2012, observando-se a regrade
proporcionalidade com a carga horaria laborada,
Art. 2°. Os servidores publicos municipais de Oros que recebem suas rernuneracoes com recurses
provenientes do FUNDEB destinado aos profissionais do magisterio, nao serao conternplados por forca
desta lei.

Art. 3°. Os cargos do serer administrativo da Secretaria de Adrninistracao e Financas do Municipio, que
percebiam antes do advento desta lei, vencirnenro basico superior ao minima e inferior a RS 799,00 terao
.iurnenro nos mesrnos vencimentos iniciais/basicos, na proporcao de 14,827% (quatorze virgula oitocentos
c ,·intc c sere por cento),
Art. 4°. Os protissionais de nivcl superior da saude, nao teriio aplicados sohrc seus vcncimentos e
remuneracao qualquer percentual de aumento.

Art. 5°. Aos prestadores de services que ocupam cargo de Coordenacao, fica esrabelecida atualizacjio
acirna do rninimo, na ordem de RS 700,00 (serecenros reais) .
•Art. 6n. Fic.irn reY<)g,1d:1s :1s disposicoes em contrario a presente lei, que passa a vigorar a partir de sua
pulilirn,;au, com seus efeiros financciros retroagindo ,1 1 ° de [aneiro de 2012, excctuado o disposto no

arrigo anterior desra Lei.

Paco do Poder Executive Municipal de Oros, em 26 de mar�o de 2012.

Prefeita Municipal

