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Estabelece o valor mínimo ddos vencim
mentos
básicos dos servidorres municipais de Valeente e
dá outras providênciaas.
O PR
REFEITO DO
D MUNICÍÍPIO DE VA
ALENTE, Estado
E
da Baahia,

Façoo saber que o Poder Leggislativo decreta e eu saanciono a seguinte Leii:
Art. 1°. A partirr de 1º de jaaneiro de 20019, o valor mínimo dos
d vencimeentos básico
os dos
serviidores públlicos do muunicípio dee Valente, com jornadda de 40 ((quarenta) horas
semaanais, será de
d R$ 998,000 (novecentos e noven
nta e oito reaais) por mêss.
§ 1°.. Em virtudde do dispoosto no caput, o valor mínimo doos vencimenntos básico
os dos
serviidores públiicos efetivos do município de Vallente será dee R$ 6,23 (seis reais e vinte
e três centavos)) por hora, aplicável aos
a que posssuem jornaada inferiorr a 40 (quarrenta)
horass semanais.
§ 2°. Na hipóteese de conttratação tem
mporária dee servidoress, nos molddes previsto
os no
Artiggo 37, IX da Constiituição Fedderal e naa lei municcipal que regulamentta tal
modaalidade de contratação
c
de pessoal, o valor míínimo dos vencimentos
v
s básicos seerá de
R$ 998,00
9
(novvecentos e noventa
n
e oiito reais) po
or mês, para jornada dde 44 (quareenta e
quatrro) horas seemanais, coorrespondenndo ao valo
or mínimo diário
d
de R$ 33,27 (triinta e
três reais
r
e vintee e sete centtavos) e o valor
v
horário
o, a R$ 4,544 (quatro reais e cinqueenta e
quatrro centavos), na formaa do Decretoo Federal n..º 9.661, dee 1º de janeeiro de 2019
9, que
regullamentou a Lei Federall n.º 13.152 de 29 de ju
ulho de 20155.
Art. 2º. Esta Lei
L entra em
m vigor naa data de sua
s publicaação, ficanddo revogad
das as
dispoosições em contrário.
Gaabinete do Prefeito,
P
08 de janeiro de
d 2019.

Marcos Adriano
A
de Oliveira
O
Araaújo
Prefeitto

Projetto de Lei nº. 1044, de 02 de janeeiro de 2019.
APRO
OVADOEM07/01/2019
Gabinete do Presidennte, em 08 de jaaneiro de 2019.

Antoniio Cesar Oliveiira RiosJosé Roobson Duarte Cunha
C
Presidente

1º. Secretário

