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LEI N2 219/76  

OSMAR ANTÔNIO NOVAES,Prefetto ml 

pai de Rubinéia, Estado de Sio ] 
usando das suas atribuiçogs que 
são conferidas por Lei:_ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
cretou e ele sanciona e promulgo 
guinte lei:- 

FIXA GRATIFICA XO NATALINA, ADICIONAL E SEXTA PARTE AOS 

DORES MUNICIPAIS 

Artigo 12)- Ne mísialezembro de cada ano, a todos 
dores será paga uma gratificação correspondente ao vencim,  
ou remuneração efetivamente percebida daquele mõe e calou: 
na base de um doze (l/12) avos por mgs de efetivo serviço. 

Parágrafá-único)- As faltas legais e justificada 
serviço não serão deduzidas para fins previstos neste arte 

Artigo 22)- Pagar-se-á o adicional de cinco por cei 
5%) por quinqftânio de efetivo serviço público, aoa servi 
Municipais, mediante a aplicação dos seguintes índices:- 

12  Quineignio 	 5% 
22  Quinqftânio . •. . . 	10,25 % 

% 
32  Quinquênio . . . . 	15,76 % 
4 2  Quinqfignio 	21,55  
52  Quinquénio . . 	27,63 % 
62  Quingtienio 	34,01 % 
72 Quinqãgnio 	40,71 % 
82  Quinquénio 	47,75 % 
92  Quinelnio 	55,15 % 

102 Quinqftenio 	62,91 % 
§ 12 )- O Servidor fará jás à Sexta-parte dos ven,  

ou remuneração ao completar vinte • cinco anos de servi,  
co. 

§ 22 )- No cálculo da sexta-parte, tomar-se-á por 
vencimento correspondente ao Padrão ou referencia em qu 
contra o servidor, acrescidos das vantagens incorporada 

vencimentos e do adicionei por quineienio, apurados na 
artigo. 

§ 32)- Os adicionais e a sexta-parte de que trata: 
sente artigo, incorporar-se-ão aos vencimentos pare todo; 
feitos e serão pagos juntamente com eles ou com a remune 

Artigo 32)- Esta lei entratá em vigor na data de 

blicação, revogadas as disposiçoWs em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubinéia, 
Em 12  de março de 1 976. 
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LEI Ne 220/76 

OSMAR ANTONIO NOVAIS, Prefeito Mu, 

nicipal de Rubínefia, Estado de Sio 

Paulo, usando das atribuiçogs que 

lhe são conferidas por Leil etc., 

FAZ SABER que a Cgmara Municipal = 

decretou e ele sanciona e promulga 

e seguinte lei:- 

TA OS. VENCIMENTOS E OS SALÁRIOS DO PESSOAL E DA OUTRAS  

TIDÊNCIAS 

4.rtigo 12)- A escala dos vencimentos dos servidores mui. 
Lpais passa, e partir de 12,de março do corrente ano, a ser 
aguinte:- 

Padrão tiA" 	 £4. 800,00 
Padrão "B" 	 Mt. 1.050,00 
Padrão "C" 	 D16. 1.080,00 
Padrão "D" 	 Cr$. 1.270,00 
Padrão "E" 	 D4. 1.420,00 
Padrão "Pli 	 C14. 1.460,00 
Padrão "G" ..... • . 	Cr$. 1.500,00 
Padrão "H" 	  .Cr$. 1.660,00 
Padrão "I" 	 Cr$. 1.860,00 
Padrão "J"._ 	 C14. 2.030;00 
Padrão "L" 	 Cr$. 2.200,00 
Padrão "M" 	 (A. 2.500,00 

Artigo 22)- Pica o Prefeito Municipal autorizado e 
;réditos suplementares para atender ás despesas com a axe 

Ia presente lei: 

Artigo 32)- Esta lei entrará em vigor na data de sua 
ção, revogadas as diaposição em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubindia, 
Em 3_2 de março de 1 976. 
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