
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LEI MUNICIPAL N° 1.041/2004, de 27 de fevereiro de 2004.

Altera os dispositivos que men-
ciona e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES, no exercício do cargo
de Prefeito i\lunicipal:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei: .

Art. r Os ~~ 2° e 3° do artigo 112 da Lei Municipal n° 154/92, de 24 de
dezembro de 1992, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social aos Servidores Públicos do
município de Novo Hamburgo, com redação introduzida pela Lei Municipal n° 340/2000, de 17 de
maio de 2000, passam a viger com a seguinte redação:

"Art. 112 .
~ 2° O vencimento dos cargos acima criados é fixado em 12 (doze)

VRVs.
~ 3° Os membros integrantes dos conselhos Deliberativo e Fiscal

perceberão remuneração em forma de jeton, correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) VRV por
mês." (NR)

.............................................................................................................................

Art. 2° É alterado o ~ 1° e acrescentado ~ 3° ao artigo 1°da Lei Munici-
pal nO29/93, de 10 de maio de 1993, que cria cargos, com a seguinte redação:

~ 1° Os cargos acima sujeitam-se ao regime jutidico instituído pela
Lei Municival nO333/2000, de 19 de abril de 2000. (NR)

.........................................................................................................."Art. 1°

~ 3° Os detentores dos cargos em comissão elencados neste artigo,
enquanto no seu exercício, perceberão verba de representação de 20% (vinte por cento), calculados
sobre o VRV fixado para o cargo exercido." (AC)

Art. 30 Os incisos 11,111,IV e V do artigo 7° da Lei Municipal nO35/95,
de 26 de junho de 1995, que institui o Plano de Classificação de Cargos e Funções do Quadro de
Funcionários do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais, com redação in-
troduzida pela Lei Municipal nO579/2001, de 17 de setembro de 2001, passam a viger com a seguin-
te redação:

..........................................................................................................
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)
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II - 3 (três) cargos de Assessor Administrativo I
Referência "AE1": Vencimento - 5,5 (cinco vírgula cinco)
VRVs ou Gratificação - 2,75 (dois vírgula setenta e cinco) VRVs;

III - 2 (dois) cargos de Assessor Administrativo II
Referência "AE2": Vencimento - 4,58 (quatro vírgula cinqüenta e
oito) VRVs ou Gratificação - 2,29 (dois vírgula vinte e nove)
VRVs;

IV - 8 (oito) cargos de Assessor Administrativo III
Referência "AE3": Vencimento - 3,18 (três vírgula dezoito)
VRVs ou Gratificação - 1,59 (um vírgula cinqüenta e nove)
VRV;

V - 6 (seis) cargos de Supervisor Adminü;trativo
Referência "AE4": Vencimento - 2,21 (dois vírgula vinte e um)
VRVs ou Gratificação - 1,11 (um vírgula onze) VRV. (NR)

"............................................................................................................................
Art. 4° As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de do-

tações orçamentárias próprias.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor a contar de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO,

aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 004.

SÉR SCHUCK~
President da ara de Verea .ores,

no exercício do cargo de Prefeito, unicipal
f

Registre-se e Publique-se.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)


