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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO

Lei Munlctpal IÍ" 57612019
De 14 de agosto de ilÍ9

Concede reuisdo dos uencimenúos aos seruid.ores efeüuos do
Município de Sdo Franciso do Conde e adota outras
prouídêncías.

O PREFEITO DO MTJNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE,

Estado da Bahia no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do

Município e nos termos do disposto na Lei Municipal Nq 24312012 (Estatuto dos

Servidores Públicos das Autarquias e Funda@s Públicas do Município de São

Francisco do Conde),

Faço saber que a Câmara de Verdores DECRETA e eu SANCIONO a

seguinte Lei:

Art lc - Para o período 2fr\812019, frcamreaiustados, a partir de 1e de abril
de 2019, os vmcimentos dm servidores efetivos do Município de São Francisco do
Conde em 4577o (quatro inEiros e cinqgmta e seb cenüésimos por cento).

ParágaÍo único - Nos temros do art. 4e da Lci Municipal ne 49U2017, a

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPN[), para os servidores efetivos que
a recebem, fica reajustada sr 2,?85% (dois inteiros e duzentos e oitenta e cinco
milésimos por cento), a partir de abriU419.

AÍt 23 - Fica autorizado o pagamento do retroaüvo, referente ao período
de úril a julho de 2019, em 05 (cincQ parcelas, eÍrtre os meses de agooto e dezembro
de2019.

Art 30 - Fica responsável a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
a adotar as providênciÍrs necessiirias para retificação no sistema de Folha de
Pagamento com o acréscimo do percentual Íixado nesta Lei e cálculo indiúdual das
parcelas reÍerentes ao retroativo para cada servidor efetivo.

Art 40 - As despesas resultantes da apücação desta Lei correrão por conta
de dota@s próprias consignadas no orçamento ügente ou seguinte, Êcando o Poder
Executivo autorizado a abrir para o exercício correÍrte, se necessiírio, créditos
suplementares, mediante a utilização de recursos próprios do tesouro municipal,
observadas as norÍnas contidas na Lei Federal no 4.32011964.

Art 50 - Os eÍeitos desta Lei entram retroagem a partir de

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE FRANCISCO

e abril de
2019.
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disposições em contrário.

São Francisco do

Carlos

14 de agosto de 2O79.

OSALMEIDA

Bispo Cruz
Secretario de Govemo

l")

o de Gestão trativa

Maria N da Silva
Secretária da Fazenda Orçamento
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pREFErruRÀ MUNtctpAL DE sÃo FRANctsco Do coNDE
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AÍt 6p - Esta Lei entra em ügor na data da sua publicação, revogadas as
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