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Lei Complementar N° 33/2016
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Presidente

Concede revisão geral anual na forma do art. 
114 da Lei Complementar 19/2013 ( PCCV) ao 
vencimento dos servidores públicos e 
agentes políticos do Poder Executivo 
Municipal e reajusta o vencimento dos 
agentes educadores.

A Câmara Municipal de Serrania, aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a revisão 
anual dos vencimentos dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos 
do Poder Executivo Municipal no percentual de 9% (nove por cento).

Parágrafo Único - A UPV (Unidade Padrão de Vencimento) de que trata o 
art. 58, § 1o da Lei Complementar 19 de 18 de dezembro de 2013, passar a viger com 
o valor de R$ 11,28 (onze reais e vinte e oito centavos).

Art. 2o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar o 
vencimento dos agentes educadores e dos supervisores pedagógicos no importe de R$ 
2,36 (dois vírgula trinta e seis por centos).

Parágrafo único - A revisão e o reajuste dos agentes educadores e dos 
supervisores pedagógicos tem efeito retroativo a 1o de janeiro de 2016, em razão da 
necessidade de atendimento ao piso nacional dos educadores e supervisores 
pedagógicos.

Art. 3o - Para efeito desta Lei entende-se por vencimento a retribuição 
básica ficada em lei, excluídas as vantagens pecuniárias por ventura existentes.

Art. 4o - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das 
dotações existentes no orçamento em vigor.

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos 
financeiros a partir de 1o de abril de 2016 para todos os servidores, exceto aos agentes 
educadores cujos efeitos se darão retroativamente a 1o de janeiro de 2016.

Município de Serrania, 15 de abril de 2016.
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Presidente da Câmara
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