ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI 1.465,DE 29 DE JANETRODE 2015.
Dispõe sobre o reajuste do piso salarial para
servidores efetivos e ocupantes de cargos de
provimento em comissão,inativos e pensionistas
do Município de SãoGonçalo do Amarante.

o PREFEITO MUNTCTPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RÀI, no
uso de sua atribuição legal prevista no art. 45, $1", III, da Lei Orgânicado Município,
FAZ SABER que a CâmaraMunicipal aprovou e ele sancionaa seguintelei:
Art. l. Fica definido em R$788,00(setecentose oitenta e oito Reais) o piso
salarial mínimo a ser pago, a partir de 1ode janeiro de 2015, a servidoresefetivos e
ocupantesde cargosde provimento em comissão,inativos e pensionistasdo Município
de SãoGonçalo do Amarante que cumpramjornada de 40 (quarenta)horassemanais.
Ãrt,2". Nenhum seruidor municipal efetivo ou ocupantede cargo de provimento
em comissãoperceberá,mensalmente,por jomada semanal de 40 (quarenta)horas,
vencimentoinferior ao salário mínimo nacional, consoanteartigo 7", incisos IV e VI,
da ConstituiçãoFederale Lei no 12382, de 25 de fevereirode 201l.
Art, 3o. Fica o Poder Executivo autorizadoa aÍualizar,nos termos do artigo 1 0 .
da presenteLei, as tabelas de remuneraçãodos servidores efetivos e ocupantes
cargosde provimento em comissão.
Art. 4'. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
jurídicos retroativosa 1odejaneiro de 2015,revogadasas disposiçõescontrárias.
SãoGonçalodo Amarante,lRN,29de ianeirode 2015.
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