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Estado do Rio Grande do Norlo

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Regularlza a situação d.os servidores muni-
clpaie quê pertlclpevam da arrecadeção ile tributoe e
mrltas,

O PREI.EIIO MTIfiICIPA} UE AREIÂ BB,â.NCÂ

Feço seber que a Cânara ltlunicipal aprovou e eu pronulgo a
segU:inte l,el:

Ârt. Ie - Fiea veilada, e partir d.e 30 cLe outubro de 1969, /
por fôrça ilo iilsposto no art . !96 cla Conetitulgão d.o 3rasiI, a, pertlci-
pação d.e servld.ores pút1:-coo trrunlclBals no produto da arrecadação ôe /
tributos e mrltae, lnclusivc da dívida ativa.

Art. ?9 - Aos servidores güêr ero J0 el.e novembro de 1969, /
octtBavs.m eargo ou êxerciau firnção eob o regime mencionado no artigo an-
terlorr fica essegurad.a, a título dc Direito Pessoale e percepçã,o mew/
sa1, lnvarléveJ-, cl.o valor d.a eonra das particJ,pações que lJres foram &t{à
buÍdas itc janeiro a outubro do corrente êrlo, divid.ldo por cLez, se& prc-
iuÍzo da remuaeração rnensal atribuíd.a ao cargo ou ao exercício da fuw/
ção.

§ 1s - Perd-erá o d.irelto ao benefício ee,Beguredo neste arti
go o servi"dor que sê efastar do cargo ou frrnção que lhe deu direito ao
benefício, ressalvados os caeos cLe fériae, licença. reuunerailae e outros
prewlstoe em 1e1.

§ 29 - 0 s'er,rridor benefieiad.o pelo d.isposto neste ertígo, ,/
terá d.irelto à lncorporação, aos proventos d.e apoeentadoria, do a,cróec!
mo cle rensreração que the fôr atrit,uído, o qual serd senpre lnv:ariável-.

Ârt. 39 - En nenbuma hipóteee o valor do beaefício prevlsto
no art. 2e poderá ultrapassar a 1OO$ (cen por cento) d.o vencimento Ao /
cargo ou função exercíclôs;.

'ârt. 19 - IYerüu:u pereentual de aumento de venclmentoe nêm o
cáIeulo cle qualsquer rrantagene lncidirão sôbre a qua"ntia asseguracla, a
títufo de Direlto Pcssoal, na forma do art. 2at eoe serwid.oree aête te-
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