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Publicado em 05 de janeiro de 2021

LEI Nº 3566 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Altera os valores da tabela de vencimentos do quadro dos servidores ocupantes de cargo em
comissão da Administração Direta do Município de Niterói, sem aumento de despesas, e
estabelece outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
Art. 1º- As remunerações dos servidores ocupantes de cargo em comissão na Administração
Pública Direta do Município de Niterói ficam fixadas conforme a tabela de vencimentos
constante do Anexo I desta Lei.
PARÁGRAFO ÚNICO- O abono refeição será devido ao servidor cuja remuneração seja
até R$ 3.105,00 (três mil e cento e cinco reais).
Art. 2º- Ficam extintos, no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Niterói, os
cargos de provimento em comissão constantes do Anexo II, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 3º- A eficácia da norma que trata o artigo 1º desta Lei, referente à alteração da tabela de
vencimentos somente se dará a contar de 1º de janeiro de 2021, juntamente com a
implementação pelo Chefe do Poder Executivo das medidas capazes de adequar o tamanho do
Quadro Geral de servidores à tabela referida no Anexo II desta Lei.
Art. 4º- O valor total mensal das remunerações pagas aos servidores ocupantes de cargos de
provimento em comissão, sejam eles efetivos ou não, nomeados ou mantidos nos aludidos
cargos a partir de 1º de janeiro de 2021, não poderá ser superior ao respectivo somatório destas
remunerações tendo como referência os valores pagos em novembro de 2020.
§ 1º Nos valores totais a que alude o caput deverão ser computados os consectários legais
decorrentes do exercício do respectivo cargo, mormente os valores referentes às rubricas de
adicional de tempo integral e de adicional por trabalho técnico científico.
§ 2º A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão - SEPLAG
- realizará rigoroso controle dos gastos a que alude o caput.
Art. 5º- O Poder Executivo editará os atos necessários para regulamentação desta Lei.
Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
RODRIGO NEVES - PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº. 267/2020 -AUTOR: MENSAGEM EXECUTIVA N° 54/2020

Rua Visconde de Sepetiba, 987, 6º andar, Centro - Niterói

Procuradoria Geral do Município de Niteroi

Rua Visconde de Sepetiba, 987, 6º andar, Centro - Niterói

