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PREFEITURA MUNICIPAL 

AUTOFUZA 0 PODER EXECUTIVO 
MUNICil'AL A CONCEDER AllONO§ 
SALARIAIS DE EMERGENCIA E llA OIIJ'lflllA§ 
li'J!W'I'IDENCIAS. 

A Cfunara Municipal de Atilio Vivcicqua, Estado do 
Espirito Santo, APROV A e o Prefeito Municipal 
SAN CION A e PRO MULGA a seguinte Lei: 

Art. ]_ o - Fica o Poder Executive Municipal autorizado a 
conceder, em especial aos pro:fissionais da Educa~;ao, abono salarial de emergencia, em ate 
12 (doze) parcelas mensais, a fim de proporcionar melhores condil(5es sociais e ascensao 
funcional desses servidores, como incentive a capacitai(30 e ao aperfei~oamento continuo. 

lP'.mi!"Sgll".mfo lli!unDc® - 0 abono de que trata o caput deste artigo 
seni condicionado a disponibilidade on;ament:iria e financeira, bern como aos limites 
impastos pela Lei Complementar n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para gastos 
com pessoal. 

Art. zo - Exclusivamente a fim de corrigir distoryOes legais, 
como o excesso de horas-extras e gratifica'r5es em percentuais inexistentes, recompondo-se 
a grade salarial ate a revisao geral do Plano de Cargos e Sal8.rios, o Poder Executive podera 
conceder tambem abono emergencial, diferenciado do que trata o Art. 1° desta Lei e 
equivalente a, no maximo, 50% ( cinqOenta por cento) do sahirio-base, a servidores 
integrantes de outras categorias, analisando-se caso a caso e individualizados os ca.Jculos. 

Art. 3° - Os abonos previstos nesta Lei nao integram a 
remunera9ao para qualquer fim e nao geram direito a sua manuten~t3o alem da necessidade 
administrativa e das possibilidades econOmico-financeiras por parte do Municipio. 

1P'2111"itgr21fo u'ilnko - 0 Prefeito Municipal baixara decreta 
regulamentando a presente lLei no prazo mb.ximo da 30 (trinta) dias, a contar de sua 
publica'rao. 
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Art. 4° - Os recursos necessaries a aplicar;ao da prcsente Lei 
correrao a conta das dotar;5es correntes da Secretaria Municipal da Educar;ao, no caso do 
Art. 1° e seu paragrafo, e das demais unidades or~ament3rias municipais, no caso do Art. ZO, 
podendo, para tanto, o Executive transferir dota¢es e suplement3-las. 

Art. 5u - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicar;ao, 
com efeitos financeiros retroativos a l 0 de fevereiro de 2005, revogadas as disposi¢es em 
contriuio, especia1rnente a lei n° 649/04, de 30 de junho de 2004. 

Atilio Viv3cqua., 28 de fevereiro de 2005. 
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