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LEI Nº 1.523, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 Altera Dispositivo da Lei Municipal nº 1.315, 

de 05 de março de 2015. 
 

       O Prefeito Municipal. 
        Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1° Fica alterado o art. 3º da Lei Municipal nº 1.315, de 05 de março de 2015, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

[...] 
Art. 3º A contrapartida financeira mensal do Município será de 13,20% (treze vírgula vinte por 

cento), incidente sobre o salário de contribuição dos associados, considerados os subsídios ou a 
remuneração total do cargo ou função permanente, constituída pelo vencimento acrescido de adicional 
noturno e diurno, de função gratificada, vantagens pessoais e avanços, proventos, salário maternidade, 
mudança de nível ou classe, periculosidade, insalubridade, pensão, diferença de salário, subsídios fixos 
e variáveis de prefeito e vice-prefeito, desdobramento de carga horária vinte e quarenta horas no caso 
de professores, excluindo-se auxilio alimentação, diárias, horas extras, terço de férias, décimo terceiro 
salário (gratificação natalina), ajuda de custo e abono familiar e parcelas de caráter eventual ou 
indenizatório, não podendo a alíquota ser inferior à prevista para os servidores estaduais, cabendo ao 
servidor municipal contribuir com 6,00% (seis por cento). 

[...] 
 Art. 2º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 1.315, de 05 de março de 2015, permanecem 
inalterados.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos jurídicos retroativos 
a 01 de novembro de 2018, convalidando possíveis atos administrativos praticados em decorrência da 
mesma. 

 Nova Ramada/RS, 30 de Novembro de 2018.   

   
                                                                               Marcus Jair Bandeira 
                                                                                         Prefeito 
Registre-se e Publique-se.                                                                    
                                                                                                                                                                                           

Marinez de Lima Rubert                                                                 
           Secretária Municipal de Administração 
 


