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LEI N.º 6.139 DE 19 DE MAIO DE 2022 
 

Prefeitura Municipal de São José 
Av. Acioni Souza Filho, 403 
São José - SC - CEP 88.103-790 
(48) 3381-0000 

www.pmsj.sc.gov.br 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA REVISÃO 
ANUAL REMUNERATÓRIA AOS AGENTES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo autorizados a 

conceder, a título de revisão geral anual, referente a data base 2021 e 2022, o 

acréscimo remuneratório total de 12,47% (doze virgula quarenta e sete por cento) 

aos servidores ativos, inativos e agentes políticos – e seus equiparados – da 

Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

São José, a partir de 1º de maio de 2022, sobre o vencimento, o salário ou o subsídio 

percebido no mês de abril de 2022, com pagamento a partir da folha salarial de 

competência do mês de maio de 2022. 

Parágrafo único. O acréscimo remuneratório previsto neste artigo 

estende-se às funções gratificadas de confiança, ao pessoal admitido em caráter 

temporário (ACT’s), aos estagiários e aos contratados por tempo determinado dos 

programas específicos decorrentes ou não de parcerias ou convênios. 

 

Art. 2º Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo autorizados, a 

partir de 1º de maio de 2022, a conceder, a título de revisão geral anual, o acréscimo 

de 12,47% (doze virgula quarenta e sete por cento) nos valores pecuniários previstos 

nos Anexos I e II da Lei nº 4.456, de 11 de setembro de 2006, e suas alterações. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à 

conta das dotações orçamentárias específicas, ficando o Chefe do Poder Executivo, se 

houver necessidade, autorizado a proceder abertura de créditos adicionais especiais 

ou suplementares, até o limite dos percentuais previstos nesta Lei, utilizando como 

fontes de recursos as provenientes do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

seus efeitos a partir do dia 1º de maio de 2022. 

 

Paço Municipal, em São José (SC), 19 de maio de 2022. 

 
ORVINO COELHO DE ÁVILA 

Prefeito Municipal 
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