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AUTÓGRAFO DE LEI N° 616 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017

Dispõe, no âmbito da Câmara Municipal de Banabuiú/ce,
acerca da concessão de reajuste de 6,47% aos servidores
efetivos, contratados e comissionados desta casa legislativa,
na forma que indica e dá providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, no uso de suas
atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, e nos arts. 7º, inciso IV, 37,
inciso X e art. 51, IV da Constituição Federal de 1988, apresenta-se para apreciação do
plenário, e, posterior, sancionamento do Prefeito de Banabuiú/CE, o presente projeto
de lei:

Art.1º - Concede reajuste de 6,47% (seis e quarenta e sete por cento), a incidir sobre a
remuneração dos servidores efetivos, contratados e comissionados da Câmara
Municipal de Banabuiú/CE, em decorrência da atualização do salário mínimo vigente.

Art. 2° - Os recursos que custearão as aludidas despesas estão consignadas no vigente
orçamento público.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros
retroativos a primeiro de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete).

Sala das sessões da Câmara Municipal de Banabuiú/CE, aos 17 de fevereiro de 2017.

Gilson Fernandes da Silva
Presidente
Thiago de Sousa Oliveira
Primeiro Secretário

Maria de Fátima Silveira da Silva
Vice-Presidente
Joaquim Eudo Nunes de Oliveira
Segundo Secretário
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 617 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017

Institui o PISO SALARIAL PROFISSIONAL de
R$ 1.014,00 para os Agentes Comunitários de Saúde
e Agentes de Combate às Endemias do município de
Banabuiú/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O vencimento base dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de
Combate às Endemias (ACE) do município de Banabuiú/CE, é de R$ 1.014, 00 (hum mil e
quatorze reais).
§ 1º O cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais é critério
fundamental para garantia do piso salarial previsto nesta Lei.
§ 2º Essa jornada de trabalho deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de
promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e
comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios sanitários de atuação, segundo as
atribuições previstas na Lei 11.350/2006.
Art. 2o Em conformidade com a supracitada Lei, a contratação de Agentes Comunitários de
Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser efetivada somente através de
processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, atendendo aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Parágrafo único. Os Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de
Saúde, farão jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao valor base
do piso salarial instituído, visto que os mesmos desempenham funções que mantém
contato direto com substâncias químicas, conforme previsto no Art. 1º e Art. 2º da Lei
n° 11.350 de 05 outubro de 2016.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Banabuiú/CE, aos 17 de fevereiro de 2017.

Gilson Fernandes da Silva
Presidente

Thiago de Sousa Oliveira
1º Secretário
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 618 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017

Acrescenta vagas aos cargos de provimento efetivo de
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às
Endemias, no quadro de pessoal do Poder Executivo do
Município de Banabuiú/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Os cargos de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de
Combate às Endemias têm suas vagas acrescidas, na forma abaixo especificada:
CARGO
Agente Comunitário de
Saúde
Agente de Combate às
Endemias

QUANTIDADE DE
VAGAS

VENCIMENTO
BASE

07 (sete)

R$ 1.014,00

18 (dezoito)

R$ 1.014,00

CARGA
HORÁRIA
40 horas
semanais
40 horas
semanais

Art. 2º As vagas dos cargos de provimento efetivo de que tratam o artigo anterior serão
preenchidas mediante processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício
das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, nos termos do art. 9º da Lei Federal nº 11.350/2006.
Art. 3º Os pré-requisitos, escolaridades, atividades a serem desempenhadas e lotações serão
regulamentados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o disposto na
Constituição Federal e na Lei Federal nº 11.350/2006.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias do município.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Banabuiú/CE, aos 17 de fevereiro de 2017.

Gilson Fernandes da Silva
Presidente

Thiago de Sousa Oliveira
1º Secretário
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 619 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017.

ESTABELECE O PISO SALARIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ...
Faço saber que a Câmara Municipal de Banabuiú Decreta e eu Sanciono e Promulgo a
Seguinte Lei.
Art. 1° - O Piso Salarial Mensal remuneratório dos Servidores Públicos do Município de
Banabuiú corresponderá a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), com vigência
retroativa a 01 de Janeiro de 2017, equivalente ao Salário Mínimo estabelecido pelo Governo
Federal.
§ 1° - Os valores estabelecidos do caput coadunam-se Decreto Federal N° 8.948, de
29/12/2016.
§ 2°- No pagamento do Piso Salarial aludido no caput deste artigo observar-se-á a
proporcionalidade das horas trabalhadas.
§ 3°- Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 31,
23 ( trinta e um reais e três centavos) e o valor horário, a R$ 4, 26 ( quatro reais e vinte e seis
centavos).
Art. 2°- Os Poderes Municipais, entre outras medidas, poderão adotar a redução da carga
horária dos Servidores Municipais de quaisquer das categorias, com a finalidade de enquadrar
as despesas com pessoal do Município, dentro do limite estabelecido na Lei Complementar N°
101/00, LRF, que trata da Gestão Fiscal da Despesa Pública.
Art. 3º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos orçamentários e
financeiros retroativos a 01 de janeiro de 2017, revogadas todas as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Banabuiú/CE, aos 17 de fevereiro de 2017.

Gilson Fernandes da Silva
Presidente

Thiago de Sousa Oliveira
1º Secretário
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 620 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017.

QUE DENOMINA OFICIALMENTE O NOME DE
UM POSTO DE SAÚDE EM NOSSO MUNICIPIO
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1º - Por força da presente Lei, fica denominado oficialmente o nome de um
posto de Saúde na localidade da Lagoa do Meio, com o nome de Tereza
Rodrigues Lemos, pelo o reconhecimentos dos seus relevantes trabalhos
prestados no nosso município.
Art. 2º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala da Câmara municipal de Banabuiú, 24 de Fevereiro de 2017.

Maria de Fatima Silveira da Silva
Presidente em exercício

Thiago de Sousa Oliveira
1º Secretário
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 621 DE 03 DE MARÇO DE 2017.

Institui a criação do programada “um dedo
de prosa com você”, de iniciativa do poder
legislativo municipal.
O Vereador/Presidente da Câmara Municipal de Banabuiú/CE, Sr. Gilson
Fernandes da Silva, no uso de suas atribuições, vem, propor a criação do
programa “um dedo de prosa com você”, no âmbito do Poder Legislativo Municipal,
a ser prestado em favor da população da cidade de Banabuiú/CE.
O programa “um dedo de prosa com você”, em suma, possui como objetivo-fim a
interação do Poder Legislativo com as comunidades, associações, e, sobretudo,
com o cidadão, de modo a propiciar em favor destes, esclarecimentos e
discussões acerca das atividades inerentes a atuação dos detentores deste poder
– vereadores. Explica-se:
Objetiva-se com o presente programada, interação com a população, sejam
associações, comunidades ou mesmo o próprio cidadão no uso de sua voz, de
modo a prestar esclarecimentos acerca da função e atuação do vereador,
cientizando-os acerca dos DIREITOS E DEVERES garantidos aos vereadores do
município, tudo isto em conformidade com as atribuições deste Representante do
povo, previstas no Art. 29 da CF/88.
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Como cediço, os vereadores, são eleitos pelo povo e para estes, e, quando
empossados neste cargo, possuem a missão de representar diretamente o povo,
exercendo, assim, a democracia indireta, e, para isso nada mais valioso que
manter o cidadão e comunidades inteirados, neste caso, via programa criado por
esta Casa Legislativa qual seja, “um dedo de prosa com você”.
Ademais, o programa objetiva, em complemento, ainda:
- OUVIR OS MUNICIPIOS VIZINHOS, de modo à buscar, em conjunto, soluções
para as respectivas problemáticas da região;
- FAZER RELATÓRIOS MENSAIS das carências e anseios das comunidades e
associações.
- REPASSAR O DIAGNÓSTICO obtido ao órgão competente.
Assim, apresenta-se para apreciação do plenário, e, posterior, sancionamento do
Prefeito de Banabuiú/CE, o presente projeto de lei:
Art.1º. O programa “um dedo de prosa com você”, ocorrerá aos sábados e
domingos, de acordo com as reuniões das associações e comunidades.
Art.2º. Salvo motivo de caso fortuito ou força maior, o Presidente da Câmara
Municipal de Banabuiú/CE, far-se-á sempre presente.
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Art. 3º. O vereador que possuir interesse em participar do programa “um dedo de
prosa com você”, deverá fazer inscrição às Sextas-Feiras, junto ao Presidente
desta Casa Legislativa.
Art.4º. Não haverá pagamento de diárias a vereadores ou presidente da câmara
dos vereadores de Banabuiú/CE, acaso optem por participar das reuniões em prol
do programa, ora apresentado para criação.
Art. 5º. O presente programa “um dedo de prosa com você”, é gratuito, e, em nada
onera o orçamento desta Casa Legislativa.

Art.6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Banabuiú, aos 03 de Março de 2017.

Gilson Fernandes da Silva
Presidente

Thiago de Sousa Oliveira
1º Secretário
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 622 DE 03 DE MARÇO DE 2017.

Adota o Diário Oficial dos Municípios do
Estado do Ceará, instituído e administrado
pela Associação dos municípios do Estado do
Ceará (APRECE), como meio oficial de
comunicação dos atos normativos e
administrativos do Município de Banabuiú.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ Faço saber, em
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município de Banabuiú que a
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará, instituído e
administrado pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE)
por meio da Resolução APRECE n° 01/2010, é meio oficial de comunicação
do Município de Banabuiú, bem como dos órgãos da administração indireta,
suas autarquias e fundações.
Art. 2° As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará
serão realizadas em meio eletrônico e atenderão aos requisitos de
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da InfraEstrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP Brasil, instituída pela Medida
Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Art. 3° As edições eletrônicas do Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Ceará serão disponibilizadas na rede mundial de computadores, no
endereço eletrônico WWW.diariomunicipal.com.br/aprece, podendo ser
consultadas sem custos e independentemente de cadastramento.
Art. 4 As publicações eletrônicas realizadas no Diário Oficial dos
Municípios do Estado do Ceará substituirão quaisquer outras formas de
publicação utilizadas pelo Município de Banabuiú, exceto quando a legislação
federal ou estadual exigir outro meio de publicidade e divulgação dos atos
administrativos.
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Art. 5° Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Oficial
dos Municípios do Estado do Ceará são reservados ao Município de
Banabuiú.
§ 1° O Município poderá disponibilizar cópia da versão impressa do Diário
Oficial dos Municípios do Estado do Ceará, mediante solicitação e o
pagamento do valor correspondente à sua reprodução.
Art. 6° A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que o
produziu.
Art. 7° As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias.

Art. 8° O poder Executivo regulamentará através de decreto a presente lei no
prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10° Revogam-se todas as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Banabuiú, aos 03 de Março de
2017.

Gilson Fernandes da Silva
Presidente

Thiago de Sousa Oliveira
1º Secretário
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 623 DE 17 DE MARÇO DE 2017.

CRIA A OUVIDORIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, no uso de
suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, e nos arts.
7º, inciso IV, 37, inciso X e art. 51, IV da Constituição Federal de 1988,
apresenta-se para apreciação do plenário, e, posterior, sancionamento do
Prefeito de Banabuiú/CE, o presente projeto de lei:
Art.1º - Fica criada Ouvidoria do Legislativo na estrutura administrativa da
Câmara Municipal de Banabuiú/CE
Parágrafo único - A Ouvidoria do Legislativo é o órgão de interlocução
entre a Câmara Municipal e a sociedade, constituindo-se em um canal
aberto para o recebimento de solicitações, pedidos de informações,
reclamações, sugestões, denúncias e quaisquer outros encaminhamentos
da sociedade, desde que relacionados à Câmara Municipal.
Art. 2º - Compete à Ouvidoria do Legislativo:
I - receber, analisar, responder e, quando for o caso, encaminhar aos
órgãos competentes, as manifestações da sociedade que lhe forem
dirigidas, em especial aquelas sobre:
a. violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais;
b. ilegalidades, atos de improbidade administrativa e abuso de
poder; e
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c. mal funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da
Casa;
II - dar prosseguimento às manifestações recebidas, sejam ou não
identificadas;
III - encaminhar, quando se tratar de assunto de domínio público, cópia
dos documentos solicitados ou, quando isso não for possível, dar ciência
do seu teor;
IV - informar o cidadão ou entidade, cujas manifestações não forem de
competência da Ouvidoria Parlamentar, sobre qual o órgão a que deverá
dirigir-se;
V - organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados à
Ouvidoria;
VI - facilitar o amplo acesso do usuário aos serviços da Ouvidoria,
simplificando seus procedimentos e orientando os cidadãos sobre os
meios de formalização das mensagens a serem encaminhadas à Ouvidoria
VII - colaborar com a Presidência na realização de eventos, seminários e
audiências públicas, que tenham relação com as atividades da própria
Ouvidoria Parlamentar ou sobre temas cuja relevância seja constatada em
virtude de manifestações feitas pela sociedade;
VIII - acompanhar as manifestações encaminhadas pela sociedade civil à
Câmara Municipal;
IX - responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências
tomadas pela Câmara Municipal sobre os procedimentos legislativos e
administrativos solicitados;
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X - conhecer das opiniões e necessidades da sociedade civil para sugerir à
Câmara Municipal as mudanças por ela aspiradas;
XI - auxiliar na divulgação dos trabalhos da Casa, dando conhecimento aos
cidadãos dos canais de comunicação e dos mecanismos de participação
disponíveis

na

Câmara

Municipal.

§ 1º - A Ouvidoria do Legislativo responderá em até 30 (trinta) dias, a
contar do seu recebimento, as mensagens que lhes forem enviadas, sendo
que esse prazo será de 45 (quarenta e cinco) dias quando a demanda
necessitar de encaminhamentos ou respostas de outros órgãos. Admitirse-á a prorrogação desse prazo, por igual período, quando a complexidade
do

caso

assim

o

exigir.

§ 2º - Toda iniciativa proposta pela Ouvidoria terá ampla divulgação pelos
órgãos de comunicação da Casa.
Art. 3º - A Ouvidoria do Legislativo é composta de um Ouvidor, que será
designado pelo Presidente da Câmara Municipal.
Art. 4º - O Ouvidor, no exercício de suas funções, poderá:
I - requisitar informações ou cópias de documentos a qualquer órgão ou
servidor

da

Câmara

Municipal;

II - solicitar a cooperação de órgãos externos à Câmara Municipal nas
esferas Federal, Estadual e Municipal para obter informações e cópias de
documentos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições
regimentais,

através

da

Presidência

da

Casa.

§ 1º Os órgãos desta Casa terão prazo de até quinze dias para responder
ser prorrogado, a seu critério, em razão da complexidade do assunto.
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§ 2º O não cumprimento do prazo previsto no parágrafo anterior deverá
ser comunicado ao Presidente da Câmara Municipal.
Art. 5º - A Mesa da Câmara Municipal deverá dar ampla divulgação sobre
a existência da Ouvidoria do Legislativo e suas respectivas atividades, por
todos os veículos de comunicação existentes ou utilizados pela Casa, em
especial

através

da:

I - divulgação e orientação completa acerca de sua finalidade e forma de
utilização;
II - manutenção do link exclusivo da Ouvidoria na página inicial do site da
Câmara

Municipal,

em

local

de

fácil

visualização;

e

III - garantia de acesso dos cidadãos à Ouvidoria por meio de canais ágeis
e eficazes.
Art.6º

-

São

atribuições

exclusivas

do

Ouvidor:

I - determinar, por escrito e de forma fundamentada, o arquivamento de
mensagem recebida que, por qualquer motivo, não deva ser respondida;
II - sugerir, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito
destinado a apurar irregularidades, de que tenha conhecimento, ocorridas
no

interior

da

Câmara

Municipal;

III - solicitar da Presidência da Casa o encaminhamento ao Tribunal de
Contas do Estado, a Policia Federal, ao Ministério Público, ou órgão
competente

as

denúncias

recebidas

que

necessitem

maiores

esclarecimentos;
IV - solicitar informações quanto ao andamento de procedimentos
iniciados

por

ação

da

Ouvidoria

Parlamentar;

V - elaborar relatório quadrimestral das atividades da Ouvidoria para
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encaminhamento à Mesa Diretora da Câmara Municipal e posterior
divulgação

aos

vereadores;

VI - elaborar relatório anual de todas as atividades da Ouvidoria,
encaminhar cópia do mesmo à Mesa Diretora da Câmara Municipal e
disponibilizar

sua

consulta

a

qualquer

interessado;

VII - incentivar e propiciar aos servidores da Ouvidoria oportunidades de
capacitação e aperfeiçoamento para o desenvolvimento de suas
atividades;
VIII - propor ao Presidente da Câmara Municipal a celebração de
convênios com outras pessoas jurídicas de direito público ou privado,
relativamente

a

temas

de

interesse

da

Ouvidoria.

Parágrafo Único - O cidadão ao formular sua petição, poderá fazê-lo
pessoalmente, por e-mail, fax ou correio.
Art. 7º - De posse de reclamação, o Ouvidor deverá tomar as providências
no sentido de sua apuração e encaminhar a sua conclusão à Mesa da
Câmara Municipal visando a solução do problema.
Parágrafo único - O Ouvidor dará satisfação ao cidadão quanto às medidas
tomadas.
Art.8º - A Mesa da Câmara Municipal assegurará à Ouvidoria Parlamentar
apoio físico, técnico e administrativo necessários ao desempenho de suas
atividades.
Art. 9º - A Mesa da Câmara Municipal assegurará à Ouvidoria Parlamentar
apoio físico, técnico e administrativo necessários ao desempenho de suas
atividades.
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Art. 10º - O ouvidor da câmara municipal de Banabuiú, perceberá salário
de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).
Art. 11º - As despesas com a execução desta lei, estão incluídos nas
despesas orçamentárias.
Art. 12º - Esta Lei possui efeitos retroativos à 01 (um) de fevereiro de
2017 (dois mil e dezessete)
Art. 13º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Banabuiú/CE, aos 17 de Março
de 2017.

Gilson Fernandes da Silva
Presidente
Thiago de Sousa Oliveira
Primeiro Secretário

Maria de Fátima Silveira da Silva
Vice-Presidente
Joaquim Eudo Nunes de Oliveira
Segundo Secretário
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 624 DE 31 DE MARÇO DE 2017.

Autoriza o Executivo Municipal a
atualizar
o
piso
salarial
dos
profissionais das atividades de
Magistério que laboram na rede
municipal de ensino de Banabuiú/CE e
dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Banabuiú faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°- Fica o poder Executivo Municipal autorizado a promover a atualização do
piso salarial dos cargos da atividade de Magistério que laboram da rede municipal
de ensino de Banabuiú/CE com carga horária de 40 (quarenta) e 20 (vinte) horas
semanais;
Parágrafo Único- A atualização do piso dos cargos da atividade do Magistério
para o ano de 2017 ocorrerá no percentual correspondente a 7,64 ( sete virgula
sessenta e quatro por cento);
Art. 2° - A dotação orçamentária para o cumprimento desta Lei está prevista no
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Professores da Educação (FUNDEB).
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a
partir de 01 de janeiro de 2017, revogando- se as disposições em contrario.
Sala das sessões da Câmara Municipal de Banabuiú, aos 31 de Março de 2017.
Gilson Fernandes da Silva
Presidente

Thiago de Sousa Oliveira
1º Secretário
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 625 DE 31 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe sobre a reposição de perdas da
tabela salarial do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - SAAE e dá outras
providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, no uso de suas atribuições legais,
em especial atenção a Lei Municipal 28/89 de 09/08/1989 (define a forma jurídica de
criação da Autarquia) e Decreto nº 015 de 14/10/2000 (aprova o estatuto e o
regimento interno do SAAE).
Art. 1º - Ficam reajustados os salários e vantagens fixas e gratificações/auxilio
alimentação no percentual de 6,95% ( seis vírgula noventa e cinco por cento) dos
Servidores públicos da autarquia administrativa, financeira e operacional Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, na forma definida na sua estrutura
administrativa nos termos do seu Estatuto e Regimento Interno, aplicada a tabela
salarial vigente da autarquia, conforme anexo I e II.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos financeiros ao 1º dia de Janeiro de 2017.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Banabuiú, aos 31 de Março de 2017.
Gilson Fernandes da Silva
Presidente

Thiago de Sousa Oliveira
1º Secretário
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ANEXO I
LEI N°, NR 625/2017
TABELA SALARIAL
9,95%
SAAE DE BANABUIÚ

PADRÃ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

R.BAS
777,69
858,63
948,01
1046,67
1155,61
1275,89
1408,69
1555,30
1717,18

REF.. I
793,24
875,80
966,97
1067,60
1178,72
1301,41
1436,86
1586,41
1751,52

REF. II
809,11
893,32
986,31
1088,96
1202,30
1327,44
1465,60
1618,13
1786,55

REF.IV
REF.III
825,30
911,19
1006,04
1110,73
1226,34
1353,98
1494,91
1650,50
1822,29

Sala das sessões da Câmara Municipal de Banabuiú, aos 31 de Março de 2017.

Gilson Fernandes da Silva
Presidente

Thiago de Sousa Oliveira
1º Secretário
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841,81
929,41
1026,16
1132,95
1250,87
1381,06
1524,81
1683,51
1858,73

O Caminho Se Faz No Caminhar.
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