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LEI Nº 1.487, DE 9 DE MARÇO DE 2016. 

 

Concede Revisão Geral dos Vencimentos, 

Proventos, Salários e Jetom dos Servidores 

Públicos Municipais do Quadro Geral, do Quadro 

do Magistério, do Quadro de Empregos da Área da 

Saúde, das contratações temporárias de 

excepcional interesse público e dos Conselheiros 

Tutelares, e dá outras providências. 

 

VANDERLEI ZANATTA, Prefeito Municipal, de Taquaruçu do Sul, Estado do 

Rio Grande do Sul, em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Orgânica do 

Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Na forma do que dispõe o inciso X do art. 37 da Constituição Federal, e 

do art. 5º da Lei Municipal nº 1.091, de 23 de março de 2011, que estabelece a data base da 

revisão geral anual o dia 1º de março de cada ano, é concedida Revisão Geral nos 

vencimentos dos servidores ativos e inativos dos Quadros dos Cargos de Provimento Efetivo, 

em Comissão e Funções Gratificadas do serviço centralizado no Executivo Municipal; do 

Magistério Público; nos salários dos empregados do Quadro de Empregos da Área da Saúde, 

das contratações temporárias de excepcional interesse público e no jetom dos Conselheiros 

Tutelares, vigentes em 29 de fevereiro de 2016, no percentual de 10,67% (dez inteiros e 

sessenta e sete centésimos por cento), sendo 8,00% (oito por cento) a contar de 1º de março de 

2016 e 2,67% (dois inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) a contar de 1º de setembro 

de 2016, não cumulativos, correspondente à reposição do índice da inflação medida pelo 

IPCA/IBGE no ano de 2015. 

 

Art. 2º. Com a revisão geral autorizada pelo art. 1º desta Lei, fica alterado o valor 

do padrão referencial previsto no art. 28 da Lei Municipal 112, de 30 de julho de 1990 e 

alterações posteriores (Dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do Município; 

estabelece o Plano de Carreira dos Servidores), que passa a ser de R$ 543,61 (quinhentos e 

quarenta e três reais e sessenta centavos), a contar de 1º de março de 2016 e de R$ 557,03 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e três centavos), a contar de 1º de setembro de 2016. 

 

Art. 3º. Com a revisão geral autorizada pelo art. 1º desta Lei, fica alterado o valor 

do padrão referencial previsto no art. 30 da Lei Municipal nº 407, de 29 de dezembro de 1997 

e alterações posteriores (Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município, 

institui o respectivo quadro de cargos), que passa a ser de R$ 866,12 (oitocentos e sessenta e 

seis reais e doze centavos), a contar de 1º de março de 2016 e de R$ 887,52 (oitocentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a contar de 1º de setembro de 2016. 

 

Art. 4º. A revisão geral de que trata esta lei atende ao disposto nos artigos 31, 32 

e 33 da Lei Municipal nº 1.452, de 9 de setembro de 2015, que dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016 e dá outras providências. 
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Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas por 

dotações orçamentárias específicas constantes na Lei de Orçamento vigente. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 

remuneratórios a contar de 1º de março de 2016 e a contar de 1º de setembro de 2016, nos 

termos do artigo 1º da presente lei. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, 9 de março de 2016. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA, 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

CRISTIANE CASARIL LORINI, 

Secretária Municipal de Administração. 

 


