
 

VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 

 
LEI MUNICIPAL Nº 1.668.15, de 29 de julho de 2015. 

 
 
 

Concede abono salarial de caráter 
indenizatório aos servidores efetivos 
da Sec. Municipal da Saúde, Habitação 
e Assistência Social participantes do 
Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica, autoriza a abertura de crédito 
suplementar e dá outras providências. 
 

 
Art. 1º - É concedido aos servidores efetivos que completaram os 06 

(seis) meses de avaliação da Sec. Municipal de Saúde, Habitação e Assistência 
Social participantes do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica, abono salarial, no mês de julho, no valor de R$ 
1.125,11 (mil cento e vinte e cinco reais e onze centavos). 

 
Parágrafo único. O abono criado por esta Lei não se incorporará para 

nenhum efeito legal à remuneração dos servidores, não abarcando nenhum 
desconto fiscal e previdenciário. 
 

Art. 2º - A despesa decorrente do pagamento do referido abono será 
suportada pela seguinte dotação orçamentária: 
 
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Saúde, Habitação e Assistência Social 
Projeto/Ativ. 04.2012– Manutenção do Programa Saúde da Família - ESF 
Elem/Desp: 83/ 3.1.90.11.00.0000 – Vencimentos e vantagens fixas 
 



 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-
programa do Município de Almirante Tamandaré do Sul, para o exercício de 
2015, Crédito Suplementar no valor de R$ 21.218,41 (vinte e um mil duzentos e 
dezoito reais e quarenta e um centavos), para a inclusão do seguinte 
programa: 
 
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Saúde, Habitação e Assistência Social 
Projeto/Ativ. 04.2012– Manutenção do Programa Saúde da Família - ESF 
Elem/Desp: 83/ 3.1.90.11.00.0000 – Vencimentos e vantagens fixas 
R$ 21.218,41. 

 
Art. 4º - Servirão de recursos para a cobertura do crédito aberto no 

artigo anterior, o recurso proveniente do excesso de arrecadação de R$ 
1.600,00 (mil e seiscentos reais) e superávit financeiro do exercício 2014 no 
montante de R$ 19.618,41 (dezenove mil seiscentos e dezoito reais e quarenta e 
um centavos). 

 
 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2015. 
 
 
 
                                                         Valdeci Gomes da Silva 
                                            Prefeito Municipal 
              

 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 

 
 

    Virginia Quadros da Silva 
Assessora Especial de Gabinete 

 


