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LEI N° 1025/2009

"AUTORIZA O EXECUTIVO
MUNICIPAL A CONCEDER BÔNUS
NATALINO AOS SERVIDORES
PÚBUCOS MUNICIPAIS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JOSÉ PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipal de Nova Independência,
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faz saber que a Câmara Municipal Nova Independência-SP aprova e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder um "Bônus
Natalino" a todos os servidores públicos municipais, independentemente da
natureza jurídica do emprego ocupado, em parcela única, no mês de
dezembro de 2009, mediante crédito no cartão Vale-Alimentação instituído
pela Lei Municipal nO 932/2008, nos seguintes valores e condições:

I - os servidores públicos municipais admitidos até 30 de junho de 2009, e
cuja freqüência efetiva ao serviço no corrente ano tenha alcançado no
mínimo seis (06) meses, farão jus ao Bônus Natalino no valor de R$ 200,00
(duzentos reais);

II - os servidores públicos municipais admitidos após 30 de junho de 2009,
e cuja freqüência efetiva ao serviço no corrente ano tenha alcançado no
mínimo 01 (um) mês, farão jus ao Bônus Natalino no valor de R$ 100,00
(cem reais).

Art. 2°. O Bônus Natalino ora instituído será concedido exclusivamente no
corrente ano de 2009, em parcela única, e não se incorporará aos
vencimentos ou remuneração do servidor para nenhum efeito, inclusive
para fins de incidência previdenciária ou fundiária.

Art. 3°. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por
conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente,
suplementadas se necessário. rr H
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Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Nova Independência, 08 de Dezembro de 2009.
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Municipal

Publicado na secretaria Geral desta PM, na data supra, meoíante a afixação
no local Público de costume. I
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