
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
SECRETARIA  DE ADMINISTRAÇÃO – S A

LEI    COMPLEMENTAR     N°   202       DE   03   DE   JULHO     DE        2008
(Do Executivo Municipal)

FIXA NOVOS VALORES PARA OS PADRÕES INICIAIS 
DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PASSO FUNDO 
E DISPÕE SOBRE OUTRAS VANTAGENS.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o 
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

DOS VENCIMENTOS

Art. 1º Passam a ser os seguintes os valores do vencimento básico dos padrões dos 
cargos de nível básico do Quadro de Funcionários Públicos Municipais de Passo Fundo, 
previstos no artigo 11, inciso I da Lei Complementar n.º 28, de 26 de dezembro de 1994:

PADRÃO GRAU VALOR MENSAL
01 A R$ 496,22

02 A R$ 496,22

03 A R$ 534,53

04 A R$ 596,58

05 A R$ 668,45

06 A R$ 740,20

07 A R$ 812,27

08 A R$ 1.162,05

Art. 2º A tabela de vencimento para os cargos de nível superior do Quadro de 
Funcionários Públicos Municipais de Passo Fundo, previsto no inciso II do artigo 11 da 
Lei Complementar n.º 28, de 26 de dezembro de 1994 passa a ser a seguinte:

PADRÃO GRAU VALOR MENSAL
S-1 A R$ 1.757,73

S-2 A R$ 2.109,31
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Art. 3º A tabela de vencimento para os cargos de nível superior, em extinção, com 
regime de 22 horas, do Quadro de Funcionários Públicos Municipais de Passo Fundo, 
previsto no inciso III do artigo 11 da Lei Complementar n.º 28, de 26 de dezembro de 
1994 passa a ser a seguinte:

PADRÃO VALOR MENSAL
S-6 R$ 1.219,00

Art. 4º Será concedido um reajuste de 13% (treze por cento) sobre o vencimento 
básico estabelecido nesta Lei, da seguinte forma:

I – 7% (sete por cento) a partir de 1º de janeiro de 2010;
II – 13% (treze por cento) a partir de 1º de janeiro de 2011;

§ 1º Os percentuais previstos nos incisos I e II desse artigo serão calculados sobre 
os vencimentos previstos nos artigos 1º, 2º e 3º desta Lei, de forma não cumulativa. 

§ 2º O aumento salarial previsto por esta Lei será efetuado sem prejuízo da revisão 
geral anual, estabelecida pelo inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

Art.  5º  O reajuste salarial  previsto nesta Lei se aplica aos graus de progressão 
horizontal,  sendo  que  a  tabela  dos  respectivos  valores  será  estabelecida  por  Decreto 
Executivo, sempre que ocorrer alteração salarial.

Art. 6º Os ocupantes de cargos de vigilante, agente fiscal urbano, agente fiscal de 
arrecadação, agente fiscal sanitário, agente de inspeção animal e agente fiscal de trânsito 
farão  jus  à  percepção  de  gratificação  de  risco  de  vida,  quando  exercerem atividades 
externas no desempenho das atribuições de seu cargo.

§1º A gratificação de risco de vida será paga no percentual de 10% (dez por cento) 
e terá como base de cálculo o padrão II, grau A, para os vigilantes e o padrão VIII, grau 
A, para os demais cargos previstos no caput deste artigo.

§ 2º A gratificação de risco de vida não incorpora aos vencimentos dos servidores.

Art.  7º  Os  servidores  cuja  escolaridade  mínima  para  o  cargo  seja  ensino 
fundamental  completo  terão direito  a  um adicional  de escolaridade de 5% (cinco por 
cento),  quando concluírem o ensino médio.
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Parágrafo único. O adicional de escolaridade previsto no  caput  deste artigo terá 
como base de cálculo  o vencimento padrão do servidor,  e será concedido a partir  de 
janeiro de 2010.

Art. 8º Os servidores cuja escolaridade mínima para o cargo seja ensino médio 
completo terão direito a um adicional de escolaridade de 10% (dez por cento) quando 
concluírem curso de Graduação reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura.

§ 1º O adicional de escolaridade previsto no caput deste artigo terá como base de 
cálculo o vencimento padrão do servidor, e será concedido da seguinte forma:

a) 5% (cinco por cento) a partir de janeiro de 2010;
b) 5% (cinco por cento) a partir de janeiro de 2011

§ 2º  O adicional  de escolaridade de  que trata  este  artigo será  concedido  se  a 
titulação apresentada for afeta à área de atuação do funcionário.

§ 3º A concessão do adicional previsto no caput deste artigo dependerá de análise 
prévia por Comissão Especial nomeada para esta finalidade.

Art. 9º A concessão do adicional de escolaridade dependerá de requerimento do 
interessado, e se dará mediante a apresentação do diploma ou certificado de conclusão do 
curso.

Parágrafo único. Para os benefícios previstos nos artigos 6º e 7º desta Lei serão 
considerados os diplomas ou certificados de cursos legalmente registrados e fornecidos 
por instituições de ensino, públicas e privadas, legalmente instituídas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  10.  O prazo  previsto  no artigo 7º  da Lei Complementar  nº  28,  de 26 de 
dezembro de 1994, fica reduzido para 07 (sete) anos de efetivo exercício na Prefeitura 
Municipal.

Art. 11 Fica alterado o padrão do cargo de auxiliar de enfermagem, previsto no 
artigo 2º, da Lei Complementar n.º 103, de 23 de maio de 2002, passando a ser o padrão 
07.

Parágrafo único. O quadro IX Grupo Ocupacional: Medicina e Saúde, estabelecido 
pelo artigo 2º da Lei Complementar n.º 103 de 23 de maio de 2002 com modificações 
estabelecidas  pela  Lei  Complementar  n.º  161  de  21  de  julho  de  2006  e  pela  Lei 
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Complementar n.º 166, de 04 de outubro de 2006, no que se refere ao cargo de auxiliar de 
enfermagem fica assim constituído:

Lei complementar n° 202/08 – fl. 04............/

N.º DE CARGOS NA 
CARREIRA

CLASSE GRAU PADRÃO

(...) (...) (...) (...)

(...) (...) (...) (...)

53 AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM

A 07

Art.  12. As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  de  dotações 
específicas de gastos com pessoal de cada órgão.
 

Art. 13. Revoga-se o artigo 11 da Lei Complementar n.º 28, de 26 de dezembro de 
1994.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2009.

 
GABINETE DO PREFEITO, Centro Administrativo Municipal, 03 de julho 

de 2008.

 AIRTON LÂNGARO DIPP     
Prefeito Municipal 
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