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Lei Nº 2138/1994

Dá nova redação ao art. 104, art.105 inciso I alínea "a", inciso II
e art.200 da Lei Municipal 1847/92 de 10/07/92, que  dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de União
da Vitória.

Art. 1°-  O art. 104 da Lei Municipal 1847/92 passará a contar com mais um inciso:

IV - proporcionalmente.

Art. 2° - O art. 105 da Lei Municipal 1847/92 inciso I, alínea "a”, passará a vigorar com
a seguinte redação:

a) - contar 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se do sexo masculino, ou 30 (trinta)
anos de serviço, se do sexo feminino, com provento correspondente ao vencimento ou
remuneração integral do cargo efetivo.

Art. 3°-  O art. 105 da Lei Municipal 1847/92 em seu inciso II passara a vigorar com a
seguinte redação:

II - Proporcionalmente ao tempo de serviço;
a) - quando o servidor contar menos de 35 anos e mais de 30 anos de serviços, se do

sexo masculino;

b) - quando o servidor, contar menos de 30 anos e mais de 25 anos de serviços, se
do sexo feminino. 0 provento corresponderá ao cálculo de uma regra de três simples do
vencimento ou remuneração integral do cargo efetivo, conforme tabela a seguir:

A) 35 anos de serviços    100%    B) 30 anos de serviços    100%
     34 anos de serviços  97,14% 29 anos de serviços 96,67%
     33 anos de serviços  94,29% 28 anos de serviços  93,33%
     32 anos de serviços  91,43% 27 anos de serviços  90,00%
     31 anos de serviços  88,57% 26 anos de serviços  86,67%
     30 anos de serviços  85,71% 25 anos de serviços  83,33%

Art. 4°- O art. 200 da Lei Municipal 1847/92 receberá o seguinte parágrafo:

PARÁGRAFO ÚNICO: Incorporar-se-á aos pisos salariais, para todos os efeitos
legais, inclusive aposentadoria, a  função gratificada ou gratificação de função que o servidor
perceber durante 03 anos consecutivos ou 05 anos alternados.

Art. 5°-  Revogadas as disposições em contrário  entrará esta Lei em vigor na data de
sua publicação.

União da Vitória, 21 de dezembro de 1994.  


