
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.244/2020, de 13 de maio de 2020.

Concede revisão geral anual na forma do inciso X, do Art.37, da

Constituição Federal, ao vencimento dos servidores públicos do Poder

Executivo Municipal e dá outras providências.

JOCELVIO  GONÇALVES  CARDOSO,  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 Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  conceder  revisão  geral  anual  ao

vencimento  dos  servidores  públicos,  com  o  escopo  de  preservar  o  valor  aquisitivo  da  moeda  e

recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, no percentual de  3,30% (três vírgula

trinta por cento), referente ao IPCA-IBGE (abril/2019 a março/2020). 

Art. 2º  Serão beneficiados pela presente Revisão Geral Anual, os servidores do Quadro de

Provimento Efetivo, ativos, inativos, pensionistas, servidores detentores de cargos de provimento em

comissão e contratados.

Parágrafo Único: Ficam excetuados os servidores do quadro do Magistério Municipal, bem

como os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, que recebem o piso nacional das

referidas categorias e tiveram correção anteriormente.

Art. 3º Em decorrência da presente Lei, o valor do Padrão Referencial ficará assim disposto:

I – O Padrão referencial estabelecido pelo Art. 26 da Lei nº 701 de 20 de dezembro de 1994 é

fixado em R$ 331,55 (trezentos e trinta e um reais cinquenta e cinco centavos), a contar de

01 de maio de 2020.

Art.  4º  As  despesas decorrentes  desta  Lei  serão  suportadas  pelas  rubricas  constantes  no

orçamento municipal para pagamento de pessoal.

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