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Dispõe sobre a revisão ~a~ remuneração dos 
servidores públicos municipais refeyente aos exercícios 
de 2016 e 2017; revaloriza o juxílio-Refeição e o 
Vale-Alimentação; introduz alteraçpes nas Leis nº 12.858, 

e 18 de junho de 1999 e nº 13_)Í03, de 18 de janeiro de 
2002, e dá outras providências. 
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Insere artigo onde couber 
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Art. ( ) O artigo 2º da Lei nº 10.793, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com as seguin~é;s 
"' alterações: ._, 

"Art. 2!! .. ....... ......... .... ....... ...... ...... ....... ......... ... ........... ... ... .. ...... ... ..... .... ............. . 
I 
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VI/ - necessidade inadiável de pessoal para o regular funcionamento das unidades 
prestação de serviços essenciais, notadamente unidades educacionais e de saúde, quan~ ~ 
decorrente de fatos imprevisíveis ou, ainda que previsíveis, cujo momento de ocorrência nã \~ 
possa ser previamente conhecido pela Administração, e desde que essa necessidade nã.b. \ 
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possa ser suprida pelo esforço extraordinário dos demais servidores lotados na mes~ 
unidade e encarregados da mesma função ou por remanejamento de pessoal, observad8~ 
os limites previstos no artigo 3!? desta lei; 

VIII - necessidade de docente substituto para suprir a falta de professor efetivo em razão de 
licenças médicas e outros afastamentos que a lei considere como de efetivo exercício, desde 
que essa necessidade não possa ser suprida pelo esforço extraordinário dos demais 
servidores lotados na mesma unidade e encarregados da mesma função ou por 
remanejamento de pessoal, observados os limites previstos no artigo 3!? desta lei. 
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