
LEI MUNICIPAL Nº 566/2010, de 23 de abril de 2010.  

 

 

Estabelece o índice para a revisão geral, concede aumento real 

nos vencimentos dos Servidores do Poder Executivo e dá outras 

providências. 

 

 

 GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - Fica o Executivo Municipal de Novo Xingu – RS, 

através de sua administração, autorizado a realizar a revisão geral dos vencimentos dos seus 

Servidores, bem como a concessão de aumento real, com base em estudo de impacto orçamentário. 

 

Art. 2º - Fica estabelecido em 1,95% (um vírgula noventa e cinco 

por cento) o índice de revisão geral dos vencimentos dos Servidores do Executivo Municipal de Novo 

Xingu – RS, com base no IGP-M/FGV, acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 

 

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal igualmente autorizado a 

conceder 3,05% (três vírgula zero cinco por cento) de aumento real nos vencimentos dos seus 

Servidores. 

 

     Art. 4º - A revisão e o aumento referidos nos artigos anteriores, 

incidirão sobre o padrão de referência, especificado no art. 30 da Lei Municipal nº 138/2002, o qual 

passará a viger com valor igual a R$ 455,78 (quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e oito 

centavos), a partir de 01/04/2010. 

 

Art. 5º - Os acréscimos descritos nos artigos anteriores incidirão 

também sobre o padrão referencial do magistério municipal. 

 



Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

correrão por conta de dotação orçamentária própria, específica para cada Categoria Funcional. 

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com 

efeitos retroativos a 01 de abril de 2010. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 19 de abril de 2010. 
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