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 LEI Nº. 519/2011 
Altaneira, 22 de junho de 2011.     

 
 

Dispõe sobre a concessão de 
reajuste dos vencimentos dos 
servidores municipais para fins de 
adequação ao índice de atualização do 
salário mínimo nacional e adota outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, no exercício 
de suas atribuições constitucionais, art. 76, i, da Lei Orgânica Municipal, 
faz saber que a Câmara Municipal de Altaneira, aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei. 
  
 

Art. 1º. Os vencimentos dos servidores ocupantes dos 
cargos efetivos comuns da organização administrativa do Município têm 
seus valores reajustados nos termos do que dispõe os anexos I e II da 
presente Lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Fica ressalvado o pagamento de 
vencimento proporcional a carga horária de trabalho do servidor, quando 
o mesmo laborar em jornada inferior ou superior às previstas na carreira. 

 
Art. 2º. Os vencimentos dos servidores ocupantes dos 

cargos efetivos de nível superior vinculados ao Grupo Saúde Pública e 
atividades afins, exercentes de cargos junto ao Sistema Municipal de 
Saúde, Programa Saúde da Família - PSF têm seus valores reajustados 
nos termos do que dispõe o anexo III do presente Projeto. 

 
Art. 3.° Até a entrada em vigor do reajuste de que esta lei, 

fica instituído o abono salarial complementar ao salário mínimo, a ser 
pago ao servidor que venha perceber remuneração mensal inferior ao 
salário mínimo nacional, sendo seu valor calculado de acordo com a 
diferença apurada entre o salário mínimo e a remuneração do servidor, 
excetuando horas extras e observada a proporção da carga horária de 
trabalho. 
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§ 1°. O abono de que trata este artigo vigorará até que a 
remuneração do servidor seja equiparada ou venha superar o valor do 
salário mínimo. 

§ 2°. O abono complementar ora criado não servirá de 
base para incidência de gratificações e outras vantagens. 

§ 3°. As disposições desta lei não se aplicam ao pessoal 
do Grupo Ocupacional Magistério, haja vista a existência de lei própria 
regendo referida classe de servidores municipais. 

 

Art. 4º. Fica estabelecida como data-base para reajuste 
dos vencimentos do funcionalismo público municipal o 1º de março de 
cada ano. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica garantido ao funcionalismo 
público municipal reajuste salarial anual nunca inferior ao índice oficial de 
variação da inflação apurado no exercício anterior, apurado por órgão 
federal e aplicável ao reajuste de depósitos de conta de poupança. 

 
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário, 

retroagindo seus efeitos financeiros para o dia 1º de março de 2011. 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do 
Ceará, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2011 (dois 
mil e onze). 

 
 

  

   Raimundo Rodrigues da Mota  
                                    PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 
 
 

          Ariovaldo Soares Teles 
                                           SECRETÁRIO DE GOVERNO 

 
 


