DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
Conforme Lei Municipal nº 1778, de 11 de Fevereiro de 2016
e3

www.presidentealves.sp.gov.br

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de PRESIDENTE ALVES, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das
entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo
conteúdo aqui publicado.

ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de PRESIDENTE ALVES poderão ser consultadas através da internet, por meio do
seguinte endereço eletrônico: www.presidentealves.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro .

ENTIDADES
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE ALVES
CNPJ 44.555.688/0001-41
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 – Centro - Telefone: (14) 3587-1271
Site: www.presidentealves.sp.gov.br
Email: secretaria@presidentealves.sp.gov.br
Site do Diário Oficial Eletrônico: www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves
Câmara Municipal de PRESIDENTE ALVES
Rua Messias Tomaz de Paiva nº 35 – Jd. Colina do Sol
Telefone: (14) 3587-1247 – (14) 3587-1457
Site: www.cmpresidentealves.sp.gov.br
Email: camara@cmpresidentealves.sp.gov.br

SUMÁRIO
ENTIDADES
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.................................................................................................

PAG.
02 de 02

Ano IV Edição nº 535

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS

LEI Nº 1,896, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020
“Dispõe sobre a complementação aos servidores públicos
municipais que não atingirem o valor do salário mínimo nacional
vigente a partir de 01/02/2020, e dá outras providências”.
VALDEIR DOS REIS, Prefeito Municipal de Presidente Alves, Comarca de Pirajuí, Estado de
São Paulo, etc., no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei; FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Os servidores públicos municipais que não atingirem o valor do salário mínimo nacional,
serão complementados até o valor do salário mínimo vigente a partir de 01/02/2020, no valor de R$ 1.045,00 (Mil e
quarenta e cinco reais).
§ 1º - A complementação pecuniária de que trata o caput deste artigo será lançada no holerite a
título de “Complementação do Valor do Salário Mínimo”.
§ 2º - Não haverá incorporação do valor complementar à remuneração, devendo o mesmo
cessar assim que a remuneração respectiva vier a ser atualizada para valor igual ou superior ao salário mínimo vigente.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL GERALDO CARVALHO LOPES
Presidente Alves, 21 de Fevereiro de 2020.
a.a
VALDEIR DOS REIS
Prefeito Municipal
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