
LEI Nº 2.661/2006. 
  
 

REGULAMENTA O INCISO IX DO ART. 70 DA 
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, QUE DISPÕE 
SOBRE A REVISÃO GERAL E ANUAL DAS 
REMUNERAÇÕES E SUBSÍDIOS DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS E AGENTES 
POLÍTICOS, DOS PODERES EXECUTIVO E 
LEGISLATIVO, DAS AUTARQUIAS E 
FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 
IBIRAÇU-ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais; 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º - As remunerações e os subsídios dos servidores públicos e agentes 
políticos dos Poderes Executivo e Legislativo, das autarquias e fundações públicas do 
Município de Ibiraçu, serão revistos, na forma do inciso IX do art. 70 da Lei Orgânica 
Municipal e inciso X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro, sem distinção de 
índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões. 

  

Art. 2º - A revisão geral anual de que trata o art. 1º desta Lei, observará 
as seguintes condições: 

  
I - previsão na lei de diretrizes orçamentárias; 

 
II - definição do índice em lei específica; 

 
III - previsão na lei orçamentária anual; 

 
IV - atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o art. 
169 da Constituição e a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 

  

Art. 3º - No prazo de trinta dias contados da  vigência da lei orçamentária 
anual ou, se posterior, da lei específica de que trata o inciso II do art. 2º desta Lei, os 
Poderes farão publicar as novas tabelas de vencimentos que vigorarão no respectivo 
exercício.  

  
 Art. 4º - Para o exercício de 2006, o índice de revisão geral das 

remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais e agentes políticos será de 
5,69% (cinco vírgula sessenta e nove por cento). 



Art. 5º - Fica concedido a todos os servidores públicos municipais ativos e 
inativos, integrantes da Administração Direta e Indireta, aumento salarial real no percentual 
de 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento) incidente sobre o salário base percebido no 
mês de fevereiro de 2006. 

 
Parágrafo Único – Para efeito do disposto no caput deste artigo, considerar-

se-á o somatório linear do percentual estipulado no art. 4º e o percentual do art. 5º, da 
presente Lei, que totaliza 10% (dez por cento), índice esse a ser aplicado sobre o salário 
base percebido no mês de fevereiro de 2006.  
   

 Art. 6º - Ficam excluídos da revisão geral de que trata o art. 4° da presente 
Lei, os servidores do Poder Executivo Municipal, ocupantes de cargos de provimento em 
comissão da Administração Direta e Indireta, bem como o Prefeito, Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais, eis que os percentuais previsto na presente Lei já se encontram 
incorporados aos valores concedidos aos mesmos através das Leis Municipais nos. 
2.653/2006, 2.654/2006 e 2.655/2006. 

 
Art. 7º - O cargo de Assessor Jurídico que integra a Estrutura Administrativa 

do IPRESI, criado pela Lei Municipal nº 2.638, de 22 de dezembro de 2005, passa a ter 
referência CC-II, com remuneração idêntica à estabelecida na Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal. 
  

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos financeiros a partir de 01 de março de 2006, revogadas  as disposições em 
contrário. 

 
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 31 de março de 2006. 

 
 

JAUBER DORIO PIGNATON 
Prefeito 

 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 31 de março de 

2006. 
 
 

FLAVIA FIOROTTI 
Secretária Municipal de Administração 

 
 
 
 
 


