
03/04/2019 Página 1 de 1Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  

03/04/2019 Página 1 de 1Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  

TIPO DOC 
Lei

N° DOC 
1.946/2019

N° DIÁRIO 
DOM2743

DATA PUBLICAÇÃO 
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LEI ORDINÁRIA Nº 1.946, DE 01 DE ABRIL DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 01 de Abril de 2019; 130ª da
República.

                            ________________________

                                         Prefeito

Concede abono especial, no mês de abril de 2019 e maio do
mesmo ano, em razão da celebração da “Semana Santa” e
“Dia das Mães”, para os servidores do quadro de pessoal
efetivo da Câmara Municipal de Parnamirim/RN, e determina
outras providências.

A Câmara Municipal de Parnamirim/RN, APROVA e o Prefeito
Municipal SANCIONA a seguinte lei:

Art. 1º - Fica concedido abono especial, no valor de R$100,00 (Cem
reais), aos servidores públicos do quadro de pessoal efetivo da Câmara
Municipal de Parnamirim/RN, exclusivamente no mês de abril do ano de
2019, em razão da celebração da “Semana Santa”, não se vinculando aos
seus vencimentos, a qualquer título.

Parágrafo Único – O abono de que trata o caput deste artigo será
pago em folha suplementar até o dia 18 de abril de 2019.

Art. 2º - Fica concedido abono especial, no valor de R$ 100,00 (cem
reais), às servidoras públicas do quadro funcional efetivo da Câmara
Municipal de Parnamirim/RN, e que sejam mães, exclusivamente no mês
de maio de 2019, em comemoração ao “Dia das Mães”, não se vinculando
aos seus vencimentos, a qualquer título.

Parágrafo Único – O abono de que trata o caput deste artigo será
pago em folha suplementar até o dia 10 de maio de 2019.

Art.3º - As despesas com os pagamentos dos abonos de que trata esta lei
correrão por conta da dotação orçamentária específica da Câmara Municipal
de Parnamirim/RN.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 01 de abril de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito de Parnamirim

 
 


