
Prefeitura Municipal
São Félix do Coribe-Ba

LEI N° 670, DE 08 DE ABRIL DE 2019

Prefeitura Munidpa!

SÃO FÉLIX DO CORIBE
A mudança em nossas mãos CNPJ: 16.430.951/0001-30

"Dispõe sobre modificação da redação do Art.
36,§1°e §2° da Lei Municipal n° 583/2015, que
estruturou o Regime Próprio da Previdência
Social do Município de São Félix do Coribe/BA
e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, baseando-se na Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de São Félix do Coribe APROVOU e ele
SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1° -Altera Redação do Art. 36, §1° e §2° da Lei Municipal n° 583/2015, que
estruturou o regime próprio de Previdência Social do Município de São Féíix do
Coribe/BA, passam a vigorar com a seguinte redação.

Art. 36 - O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver
recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, salário
maternidade e auxílio doença paga pelo RPPS e será integralmente pago
até o dia 20 de dezembro de cada ano,

§1°. Sem prejuízo do caput deste artigo, o abono anual poderá ser pago em
duas parcelas, a primeira no mês de junho, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do benefício e a segunda até a data limite
prevista no caput deste artigo, correspondente ao valor remanescente
apurado entre o valor devido e o valor adiantado.

§2°. Os demais benefícios, o abono anual será pago com base em
referências na data de seu encerramento na sua proporcionalidade,
correspondendo de forma a um doze avos.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais
disposições ao contrário.
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