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'EMENTA"

"Dispõe sobre a "Alteração" do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Rio Vermelho-Minas Gerais.

A CÂMARA MUNICIPAL de Rio Vermelho-MG representante do Povo
"aprovou" e o PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições legais
"Sanciona" a seguinte LEI COMPLEMENTAR:
Art. 10 - O "Caput" do artigo 108 da Lei n.° 985 , de 27.11.2006 de que Trata o
Estatuto dos Servidores Públicos de Rio Vermelho-MG "Passa a Vigorar com a
seguinte redação":
Artigo 108. : "O servidores Efetivos que Ingressaram no serviço público
antes da Publicação da LEI n.° 985 de 27 de novembro de 2006 "farão jus" ao
adicional por Tempo de Serviço
por qüinqüênios , integrando-se
automaticamente no Padrão de vencimento . desde que consumado o tempo
estabelecido em Lei , a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado e
será integralmente computado para efeito de aposentadoria.
Art. 20 - É acrescentado ao artigo 108 da Lei n.° 985 , de 27.11.2006
"o seguinte "parágrafo (
) Unico":
§
Artigo 108.
§ Único : Fica "EXTINTO" o "adicional por Tempo de serviços" para
aqueles que ingressarem no serviço público após a data de Publicação da
LEI n.° 985 de 27.11.2006".

Art. 30 - A presente "Lei" entra "Em Vigor" com data "RETROATIVA"
a Partir de "27 de novembro de 2.006" ; revogando-se as disposições em contrário.
"APROVADA" foi,
por Unanimidade na "Reunião Ordinária" de 18 de junho de 2007

MARIZA G. BARROSO ABDALA - "Presidente"
"Câmara Municipal" - Rio Vermelho-MG
Hoje , 21 .06.2007 , o prefeito Municipal , no uso de suas atribuições Legais
"SANCIONA" a presente Lei e por via de conseqüência , Urqe determina que
a "REGISTRE" , "PUBLIQUE" e "DIVULGUE-SE" , como nela se contém
Afixando-a no" Saguão" da Câmara ,corno no" Atrio" da própria Prefeitura.

NEWTON F'1RMINO DA CRUZ - "Prefeito"
"Município de Rio Vermelho-MG"

