CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRE
TO
ESTADO DA BAHIA

LEI N>35/2003.
Con ced e abo no aos servidores púb lico s
mun icip ais do ensi no fund ame ntal e dá
outr as providencias.

O PRE SID EN TE DA CA MA RA MU NIC IPA L DE
FOR MO SA
DO RIO PRE TO, Esta do da Bah ia, no uso de suas atrib
uiçõ es legais,
faz sabe r que a Câm ara Mun icip al apro vou a segu inte
Lei.
A

Art. 1°. - Fica inst ituíd o pag ame nto de abo no aos
servidores
púb lico s mun icip ais do ensi no fund ame ntal , uma
vez por ano ,
sem pre que os recu rsos forem suficientes.
Art.2°. -So men te fará jus ao abo no inst ituíd o no art.
1° dest a lei, os
prof esso res no exer cíci o da doc ênc ia e técn icos
das áreas de
adm inis traç ão ou dire ção escolar, supervisão,
orie ntaç ão
edu caci ona l, plan ejam ento e insp eção esco lar na data
da con cess ão
do abo no.
Art. 3°. - O Exe cuti vo Mun icip al esta bele cerá os valores
perc entu ais
a sere m pag os a titu lo de abo no de aco rdo com a disp
onib ilida de de
recursos.
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Art. 4°- Es ta lei ser á reg ula me nta
da pe lo Po de r Executivo no qu e
couber.
Art. 5°- As despesas de co rre nte
s desta lei co rre rão à co nta do
orç am en to vigente.
Art. 6°- Es ta lei en tra rá em vigor
imediatamente em vigor, após su a
pu bli ca çã o, revogadas as disposiç
ões em contrario.
Fo rm os a do Ri o Pr eto , 12 de de ze
mb ro de 20 03 .
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