
 
LEI MUNICIPAL Nº 1480/15, DE 25 DE AGOSTO DE 2015. 

 
 
 

Determina alteração incidente na Lei Municipal 
nº 367/1994, de 07 de outubro de 1994, que 
institui o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município; e na Lei Municipal nº1138/2009, de 17 
de agosto de 2009, que consolida o Plano de 
Cargos e Salários, Reclassifica Cargos e Cria 
Função Gratificada, na forma que especifica. 

 
 

O Prefeito Municipal de Faxinalzinho, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
    FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
 
Art. 1º - O artigo 85, §3°, alínea “c”, da Lei Municipal n° 367/1994, de  

07 de outubro de 1994, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, com a 
alteração proposta, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 
“Art. 83. (...) 
 §3° - São os seguintes os adicionais: 
(...) 
c) – O adicional noturno será pago no percentual de 20% (vinte por 

cento) incidente sobre o padrão de vencimento da classe em que se encontra.” 
 
 

           Art. 2°  - O parágrafo único, do artigo 20, da Lei Municipal n°1138/2009, 
de 17 de agosto de 2009, que consolida o Plano de Cargos e Salários, Reclassifica Cargos e 
cria Função Gratificada, com a alteração proposta, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  
“Art. 20. (...). 
Parágrafo Único – Será devido o pagamento do adicional noturno ao 

servidor público que laborar entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia até as 05 (cinco) 
horas do dia seguinte, no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o padrão de 
vencimento da classe em que se encontra.” 

  
 
 
 
 
 



 
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias consignadas.  
 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, no local de 

costume. 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Faxinalzinho, 25 de agosto de 2015. 
 
 
 
   _______________ 

    Selso Pelin 
    Prefeito de Faxinalzinho. 

Registre-se e Publique-se 
Em, 25 de agosto de 2015. 
 
_______________________ 
Julio Cesar Pires Luz 
Secretário de Administração 
 


