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Concede gratiticaçãg adicional por tempo de
serv içot ao :func ionax-io publ ioo munic i.:pal..
O PREFBI!CO MUNICIPAL DEú OEmAS DO ESTADO DO PIAUI

mulgo

Faço saber que a Câlna;ra t.funicipal decreta e eu sanciono e
Leil
. ·

e. aegu.inte

pro

ART. 12 - AO :funcionário pÚbl :ico municipal, cone ede-se.r. na
conformidaP.e da presente Lei, uma grat ifice.çao a
adicional, proporcional ao tempo de serviço, a sal>erz
§ 12 - Dez por cento (10%) sôbre o valor do ordenalo, ao se
vidor que conte.t" dez anos de serventia.

§ 22 - QUinie pE>r cento (15%) sôbre os venc imentoa, ao

fun

o ionario que contar quinze anos de seni.ço.

§ 311 - Ao a~ingir vinte anos de servidão pÚblica, fará o fu

c iona.r io j úa a v 1nt e por cento ( 20%) sôbre os seus/
ordenados; aumentando-se-lhe sempre mais cd.nco por cento ( 5%) de adie i.enal aos venc 1mentos, a c asia per !odo de o inco anos que agregar aP seu tem
pode serviço, até alcançar três décadas de serviço pÚblico.
ART. 2~ - O Munic li;io não atribuirá aos seus serv idor<!s mai~
do que trint~ por cento (30%) de adicionei sôbre
os vencimestos1 pelo que, a,partir d'os . trinta anos do serviço,nenhuma /
grat i.fic açao desse gênero pode ser concedida.

ART. 32 - Na contagem do tempo 2ara o efeito da ap~:tcaçã~
desta ~e i, observar-s!-a, o que a respeito dizem ;
as leis federais, as do Esteio e a jurisprudenc ia dos Tribunais.

blic açãtl.

ART. 49 - Revogadas
sente Lei

as d.is~osiçÕes "em con,rário, a preentrara em vig>r na data da sua pu..

O Diretor de Expediente da Prefeitura assim o faça execu•

Prefeitura Municipal de Oeiras, 20 de Agôsto de 1953.
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Prefeito

Numerada, sane 1onada e prt>mulgada a presente Lei, nesta Secretaria da Prefeitura Municipal de Oe-iras do Estado
do Piau.Í, aos vinte dias do nâs de AgÔsto de mU e novecentos e cinquenta e três.
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