
LEI MUNICIPAL Nº 905/2017, de 28 de dezembro de 2017. 
 

Dispõe sobre a revisão geral anual, com base no inciso X do 

art. 78 da Lei Orgânica Municipal, na forma do inciso X do art. 

37 da Constituição Federal e dá outras providências. 

 
JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, faço saber, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - A remuneração e o subsídio dos agentes públicos do 

Poder Executivo do Município será revista, no mês de janeiro de cada ano, com base no inciso 
X do art. 78 da Lei Orgânica Municipal, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição 
Federal, sem distinção de índices. 

 
§ 1º - A revisão geral anual de que trata o “caput” deste artigo, 

será concedida com base no Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M/FGV, acumulado no 
período posterior ao utilizado na última revisão, até o mês de dezembro, inclusive, 
estabelecido por ato regulamentador após sua divulgação oficial, gerando efeitos financeiros a 
contar de 1º de janeiro do ano de referência. 

 
§ 2º - A revisão será aplicada a todos os vencimentos, salários, 

proventos e/ou subsídios: 
I - de cargos de provimento efetivo ou comissionados; 
II - de admitidos em caráter temporário; 
III - de Conselheiros Tutelares; 
IV – dos empregos públicos; 
V - dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais). 
 
§ 3º - No caso do índice, especificado no § 1º deste artigo, 

apresentar um resultado negativo, as remunerações e os subsídios não sofrerão redução. 
 
Art. 2º - A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá a 

conta de dotações próprias do orçamento anual. 
 
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 

especialmente as contidas no § 2º, do artigo 3º, da Lei Municipal nº 595/2010 e do artigo 7º da 
Lei Municipal nº 817/2015. 

 



 ,

Parágrafo Único – A atual remuneração relativa aos empregos 
públicos e as demais condições previstas nas Leis Municipais nº 595/2010 e 817/2015, não 
sofrem alteração em razão da publicação desta Lei. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU / RS, em 28 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 

JAIME EDSSON MARTINI 
Prefeito Municipal 
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