
VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
                                        
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.697.15, de 04 de dezembro de 2015. 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
REALIZAR PAGAMENTO DE 
DIFERENÇA SALARIAL A 
INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

 

  Art. 1º. É concedido aos servidores integrantes do 
quadro do Magistério Municipal, que possuem vínculo com o 
Município sob a égide da Lei Municipal nº 068.2001 que “Estabelece o 
Plano de Carreira do Magistério Público do Município, institui o 
respectivo quadro de cargos e dá outras providências, com alteração da 
Lei 1.341/2011”, relativamente aos meses de abril a dezembro de 
2011, janeiro a dezembro de 2012, e janeiro a março de 2013 
proporcionalmente a carga horária de cada cargo, a diferença havida 
entre o vencimento básico fixado nas Leis Municipais nº. 1.233/2011, 
1.364/2012 e 1.462/2013 e o valor do vencimento básico a que teriam 
direito se considerado o valor do piso nacional do magistério 
vigente no período, com os respectivos reflexos nas vantagens 
funcionais calculadas sobre esse mesmo vencimento básico. 
 
  Art. 2º. O valor total devido a cada servidor deverá ser 
pago em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, 



juntamente com a folha de pagamento mensal ao longo do exercício 
de 2016, devendo este valor constar devidamente identificado frente 
às demais parcelas. 
 

Parágrafo único. Sobre o valor pago, incidirão os 
descontos fiscais e previdenciários estabelecidos em Lei. 

 
 
 
 Art. 3ºDo orçamento anual do Município de 2016 

constará a dotação orçamentária necessária no atendimento dos 
encargos decorrentes da presente Lei. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 04 de dezembro de 2015. 

                                     

                                                                              Valdeci Gomes da Silva 
                                                                                 Prefeito Municipal 
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       Virginia Quadros da Silva 
           Assessora de Projetos 


