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Cria o auxílio por serviços externos,

destinado a diretores e supervisores de

ensino da rede pública municipal.

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida,
(J.B.T.)
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A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art. 1° Fica criado o auxílio por serviços externos, a ser pago a

todos os diretores e supervisores de ensino das escolas que integram a rede

pública municipal, destinado a custear os serviços externos que tais servidores

prestam à unidade onde exercem suas funções, no valor de vinte por cento do

110	 seu respectivo padrão de vencimento.

Art. 2° O auxílio de que trata esta Lei será devido mensalmente,

com exceção dos períodos em que o servidor beneficiado esteja no gozo de

férias, licença de qualquer natureza, afastamento por qualquer motivo, ou

qualquer outra circunstância que termine por afastá-lo do efetivo exercício de

suas funções.

Art. 3° O auxílio de que trata esta Lei, não se incorporará à

remuneração dos servidores que a ele fizerem jus, não integrando ainda a base
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de cálculo para efeito do terço devido em razão de férias ou a de quaisquer outras

verbas já criadas ou que vierem a sê-lo.

Art. 4° O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de

•	 sessenta dias, a partir da data de sua publicação.

Art. 50 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 60 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário,

Sala das Sessões,

Vereador
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O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
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