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Referenda e autor/za ato de concessão de abono salarial 
anual aos seividores amparados pelo Fundo de 
Manutençao e Desenvolvimento do Ens/no Fundamental e 
Valorizaçao do Magisterio - FUNDEF. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS Faço saber que a Câmara Municipal de 

Salinas no uso de suas atribuic(5es legais, aprovou e eu sanciono, promulgo e mando publicar a 

seguinte lei: 

Art. 10 - Fica referendado o ato de concessão pelo Executivo Municipal de abono 	' 

salarial ate o limite de R$ 600,00 (seiscentos reais) no exercicio financeiro de 2005 aos servidores 

amparados pelo Fundo de Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizacao do 

Magisterio - FUNDEF, no MunicIpio de Salinas/MG. 

Art. 2 1  - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder abono salarial anual aos 

servidores amparados pelo Fundo de Manutençào e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magisterio - FUNDEF, no Municipio de Salinas/MG, para fins de cumprimento da F 
aplicação de 60% (sessenta por cento) dos recursos do fundo na folha de pagamento de professores 

do Ensino Fundamental. 

Art. 31  - 0 valor do abono de que tratam os artigos primeiro e segundo desta lei 

representa a divisão do saldo remanescente dos recursos do Fundo de Manutencao do Ensino 

Fundamental e Valorizacao do Magistério, deduzidas as obrigacoes legais, pelo nümero de 

professores do Ensino Fundamental, proporcionalmente aos meses trabalhados nos respectivos 

exercicios financeiros, ate atingir o limite de aplicação dos 60% (sessenta por cento) dos recursos do 

FUN DEF. 

Art. 4 0  - Para o custeio das despesas decorrentes da aplicação desta lei utiliza-se 

os recursos financeiros decorrentes do excesso de arrecadaçao apurado pelo FUNDEF. 

Art. 5 1  - Revogadas as disposicoes em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicaçäo. 

Prefeitura Municipal de Salinas., 17 de abril de 2006. 
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