
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNELIO PROCOPIO
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J. 76.331.941/0001-70

PROJETO DE LEI N° 062 /15

DATA: 01/06/15

SÚMULA: Corrige erros materiais na Lei n° 196 de 24 de
Abril de 2015 que "aprova a Negociação Coletiva
de Trabalho firmada entre o Município de Cornélio
Procópio e o Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Cornélio Procópio - SISPUMC."

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do
Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte RECEBIDO

LEI:

Art. 1" - O inciso III, do artigo Io, da Lei n° 196 de 24 de Abril de
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

III - PAGAMENTO DE SALÁRIOS: O município de Cornélio Procópio assume o compromisso de
efetuar o pagamento do salário no ultimo dia útil do mês, reservando-se o direito de pagar até o 5odia útil do
mês posterior ao vencido, na forma da Lei.

1 O Município se compromete que no prazo máximo de até 31/12/2015, disponibilizará aos servidores, os
Recibos de Pagamento de forma digital, viabilizando que até o último dia do mês, estes tenham
conhecimento das verbas a serem recebidas no mês corrente.

Haverá dispensa dos Servidores da garagem municipal, da pedreira e da usina de reciclagem de lixo, exceto
das áreas administrativas e chefias, no dia do pagamento, às 13:00 horas, isto, após o cumprimento da
jornada ininterrupta de 6 horas.

Nas unidades de saúde e na Secretaria de Educação, no dia de pagamento, os serviços não serão
- interrompidos, permitindo o revezamento entre os funcionários.

Fica assegurado o absoluto sigilo do Recibo de Pagamento do Servidor, devendo o mesmo vir lacrado, sem
'/ acesso a terceiros, enquanto perdurar na forma impressa.

] Deverão constar do recibo de pagamento do servidor, não só a sua referência funcional, mas sim, de forma
individualizada todas as rubricas que compõe a sua remuneração, isto é, seu vencimento, suas vantagens,

I assim como, os descontos autorizados e os legais.
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