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Lei n.º 1764, de 06 de Junho de 2012.

Altera o Parágrafo 1º do art. 14º da Lei nº
1308, de 08/11/2005 que suprime do texto o
item do desconto de contribuição sobre o
abono  de  férias  (terço  de  férias)  dos
servidores.

João Natalício Siqueira da Silva,  Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o parágrafo 1º do art. 14º da Lei Municipal nº
1308, de 08/11/2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º – Integram a remuneração de contribuição o valor da gratificação
natalina, o salário maternidade, o auxílio doença e os valores pagos aos segurados, em
razão do seu vinculo com o Município, decorrentes de decisão judicial ou administrativa,
excluídas as parcelas referidos nos incisos I a XIV.

Art. 2º - Insere no Artigo 14º, como o item XIV, o abono de férias. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Formigueiro, 06 de junho de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Jaime Carlos Renck Filho
Secretário da Administração



Projeto de Lei n.º 23/2012

   MENSAGEM JUSTIFICATIVA:

Trata o presente projeto de Lei ora encaminhado para apreciação dos nobres Edis,
a alteração no parágrafo 1º do artigo 14º da lei Municipal nº 1308 de 08/11/2005 que trata
da Contribuição Previdenciária ao RPPS sobre o terço de férias (abono).

Após reiteradas reclamações por parte de servidores municipais e consulta a DPM
sobre o tema requerido, a mesma manifestou-se através de Informação nº 865 de sua
assessoria, a qual segue cópia em anexo, pela  ilegalidade do desconto da contribuição
previdenciária sobre o abono de férias (terço de férias). Sendo assim, a Municipalidade
pretende  adequar-se  imediatamente,  visando  evitar  maiores  transtornos. Por  estes
relevantes motivos, pede-se a aprovação do presente projeto de lei por essa Câmara de
Vereadores.

Formigueiro, 06 de junho de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal
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