
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2024/2016, de 29 de junho de 2016.

Concede Revisão Geral  Anual  aos Servidores
Municipais  do  Executivo  e  dá  outras
providências.

Gildo Benjamin Bortolotto, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em

cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:       

Art.  1º O  índice  de  Revisão  Geral  Anual  a  ser  concedido  aos  servidores

municipais será de 4,15% (quatro vírgula quinze por cento), referente ao IGPM-FGV

dos meses de Janeiro a Maio de 2016. 

Parágrafo Único:  Serão beneficiados pela presente Revisão Geral Anual, os

servidores do Quadro de Provimento Efetivo, ativos, inativos, pensionistas, inclusive

servidores detentores de cargos de provimento em comissão e contratados. 

 Art. 2º Em decorrência da presente Lei o valor do Padrão Referencial ficará

assim disposto:

I  – o  Padrão  referencial  estabelecido  pelo  Art.  26  da  Lei  701  de  20  de

dezembro de 1994 é fixado em R$ 279,13 (duzentos e setenta e nove reais e treze

centavos), a contar de 01 junho de 2016.

II - o Padrão Referencial estabelecido pelo § 1º do art. 44 da Lei n.º 1.215, 05

de Abril  de 2004 é fixado em R$ 909,88(novecentos e nove reais e oitenta e oito

centavos) a contar de 1º de junho de 2016.

Art.  3º  As despesas  decorrentes  desta  Lei  serão  suportadas  pelas  rubricas

constantes no orçamento municipal para pagamento de pessoal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

29 de junho de 2016.     

   Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Niura Mendes de Oliveira

Secretária da Administração 
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Referente ao Projeto de Lei nº 032/2016

J U S T I F I C A T I V A

O projeto  de  Lei  n.º  007/2015  ora  apresentado  visa  dar  cumprimento  ao

preceito constitucional esculpido no art. 37, X, da Constituição Federal que trata da

irredutibilidade de vencimentos. 

Ainda  temos  que  o  índice  oficial  utilizado  (IGPM-FGV)  refletiu  as  perdas

inflacionarias e o valor apresentado no art. 1º é derivado deste índice oficial.

Quanto a oportunidade para concessão, informamos que assim que divulgado

pela Fundação Getúlio Vargas o Índice acumulado de janeiro a maio,  providenciamos

as  medidas  para  o  envio  ao  legislativo,  entretanto  recomenda  e  informado  pela

Unidade  Central  do  Sistema de Controle  Interno  -   UCSCI,  de  que os  índices  de

despesa com pessoal  atingiu  comprometimento nos últimos 12 meses de 51,94%,

prudentemente  foi  necessário  reavaliação  desta  concessão,  que  só  nesta  data  foi

esclarecida equívoco na informação, fato que explica a data exígua para apreciação e

formalização da Lei para cumprimento da legislação eleitoral que limita período para

esta concessão. (Anexo documentos comprobatórios)

Por este fato requer e mais célere e urgente tramitação do referido Projeto de

Lei a fim de possibilitar sua concessão dentro do prazo estipulado.

 Assim coloca a apreciação dos nobres Vereadores para análise e apreciação.

  Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 20 de junho de 2016.

Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal
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