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LEI Nº 1.107, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 

 
 

Estabelece sobre a Revisão Geral e Anual. 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica estabelecido o mês de fevereiro de cada exercício, como a data base para auferir índice 

distinto a ser utilizado na Revisão Geral Anual dos vencimentos, salários e subsídios dos Poderes Executivo 
e Legislativo Municipal, na forma do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.  

Parágrafo único. A revisão a que trata o caput, abrange os vencimentos dos Servidores Efetivos, 
Contratados, Celetistas, Comissionados, Conselheiros Tutelares, Pensionistas, parcelas complementares de 
Servidores readaptados, subsídios de Secretários Municipais e dos exercentes de mandato eletivo. 

Art. 2º A Revisão Geral Anual de que trata o art. 1º, obedecerá as seguintes condições: 
I - Previsão na lei de diretrizes orçamentárias; 
II- A despesa e correspondentes fontes de custeio previstas na lei orçamentária anual; 
III - Disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo governo, preservados 

os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse 
econômico e social; 

IV - Atendimentos às prescrições referentes aos limites para despesa com pessoal, estabelecidos no 
art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000; 

V - Definição do índice em leis específicas, observada a iniciativa privativa em cada caso, com 
efeito na folha de pagamento do mês subsequente a data base estabelecida. 

Art. 3º Publicadas as Leis que autorizam a Revisão Geral Anual, o Executivo e Legislativo 
Municipal farão publicar no prazo de trinta dias, as tabelas de vencimentos e subsídios resultantes da 
revisão. 
 Art. 4º Fica revogada a Lei Municipal Nº 806, de 16 de novembro de 2007. 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul em 18 de 

Novembro de 2011. 
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