PREFEITU RA DO M UNI Ci PIO DE ARARAQUARA
LEI N° 6.4 11
De IS d e mai o d e 2006

Dispoe sobre a concessao de reaj uste de
vencimentos aos servi dores municipais e da
outras providencias,

o

PRE F EI TO

DO

MUN IC iPIO

DE

ARARAQUA RA, Estado de Sao Paulo, no exe rcicio de suas atribu icoes legais.
e de aco rdo com

0

que aprovou a Camara Municipal, em sessao ordinaria de 09

de maio de 2006, promulga a seguinte lei:

Ar t. 1° Fica conced ido, a partir de 1° de maio de
2006,

0

reajuste de 5,51 % (cinco virgula cinqiienta e urn por cento) sobre os

vencirne ntos, salaries, proven tos, retribuicoes pecun iarias e pensoes dos
servidores muni cipais ativos, inativos e pensionistas.

A rt. 2" Os valores do salario familia e do salario
minim o serao reajustados con forme a legislacao vigente.

Art. 3° As pensoes de viuvas e dependentes.
contribuintes ou nao da previdenc ia social, sob a denominaca o do regime de
pen sionistas, serao regul adas pelas disposicoes legais vigentes.

Ar t. 4° 0 reajuste estabelecido por esta lei estendcse aos subsidios dos Secret aries Muni cipais e aos serv idores do Departamento
Autonomo de Agua e Esgotos e das fundacoes.

Ar t. 5° 0 reajuste estabelecido no artigo 10 desta
balhadores do programa "F re

s da Cidadania".

PREFEITU RA DO M UNI CIPI O DE ARA RAQUARA
Art. 6" As escalas de vencimentos seriio fixadas
por Deereto do Exeeutivo.

Art. 7" As despesas com a execucao desta lei
onerariio as dotacoes proprias do orcamento vigente.

Art. 8" Esta lei entra em vrgor na data de sua
publicacao, revogadas as disposicoes em contrario,

PREFEITURA DO MUNICi PIO DE ARA RAQ UARA. aos 15 (quinze) dias
do mes de maio do ano de 2006 (dois mil e seis).

Publicada na Secretaria Municipal de Gove

0,

na data supra.

Arquivada em livro proprio n° 0 12006 -r'pc',)
l
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