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LEI MUNICIPAL DE Nº 550/2022 

 

DISPÕE SOBRE O REGIME DE TRABALHO E 

REMUNERAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS 

DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PB, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas 

atribuições que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e Lei Orgânica do 

Município, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. A carga horária e a remuneração base 

dos diplomados pelo curso regular superior de 

Medicina Veterinária, no âmbito do município 

de Alagoa Nova – PB, são fixados pela presente 

Lei. 

 

Art. 2º. A remuneração base fixada pela 

presente Lei é a remuneração mínima 

obrigatória por serviços prestados pelos 

profissionais definidos no art. 1º, com relação a 

emprego ou cargo público, qualquer que seja a 

fonte pagadora. 

 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, as atividades 

ou tarefas desempenhadas pelos profissionais 

definidos no art. 1º, serão de 20 (vinte) horas 

semanais. 

Art. 4º. Para a execução das atividades e tarefas 

classificadas no art. 3º, fica fixado o salário base 

de R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e 

quatro reais), sem prejuízo de gratificações, 13º 

salário, horas extras acrescidas em 50% 

(cinquenta por cento) da hora normal e demais 

acréscimos decorrentes de lei ou de ato 

normativo. 

 

Parágrafo Único. O salário base fixado no caput 

deste artigo deve ser revisado anualmente. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 

04 de maio de 2022. 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

 

 

 


