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LEI COMPLEMENTAR Nº 227, DE 28 DE MARÇO DE 2016.
 

Dispõe sobre a remuneração dos
servidores celetistas do Município de
Rondonópolis e dá outras
providências.

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO E
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

 Os servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, terão como
piso salarial os valores correspondentes ao seu cargo e perfil, observado o efetivo tempo de serviço,
dentro da respectiva tabela remuneratória dos planos de cargos, carreiras e vencimentos dos
servidores públicos estatutários em vigência; sem auferir progressão funcional. 
 
§ 1º Para efeitos do disposto no caput, os cargos de Instrutor, Agente de Serviços Financeiros e
Agente de Serviços Operacionais serão considerados equivalentes ao cargo de Técnico Instrumental. 
 
§ 2º Os profissionais cujos cargos atuais estejam equiparados a Carreira denominada Técnico
Instrumental que optarem ou já cumpram a jornada de trabalho de 40 horas semanais, terão o piso
salarial no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). (Redação dada pela Lei
Complementar nº 231/2016) 
 

 Aqueles que perceberem verbas de caráter permanente, exceto horas extras ou quaisquer
outras verbas em virtude de ocupação de cargo, terão as mesmas incorporadas ao vencimento base, e
somente após será feita a verificação do piso salarial conforme o artigo 1º. 
 

 Os vencimentos que se encontrarem maiores que os estipulados nas correspondentes tabelas
remuneratórias não sofrerão quaisquer reajustes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 231/2016) 
 

 A jornada de trabalho dos servidores celetistas é fixada em 30 horas semanais, exceto aos
servidores que tiveram, a qualquer tempo, o benefício da incorporação de horas extras, sendo a
jornada fixada em 40 (quarenta) horas semanais e para aqueles que optarem quando do
enquadramento. (Redação dada pela Emenda Modificativa 47). 
 

 As disposições desta Lei não se aplicam aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e
Agente de Combate à Endemias, os quais são regulamentados por legislação específica. 
 

 Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, respeitando-se as
condições da legislação atual até a data do efetivo reenquadramento dos servidores. Revogam-se
todas as disposições em contrário. (Redação dada pela Lei Complementar nº 231/2016) 
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GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 
 
Rondonópolis, 28 de março de 2016; 
 
100º da Fundação e 62º da Emancipação Política 
 
PERCIVAL SANTOS MUNIZ 
Prefeito Municipal 
 
FABRÍCIO MIGUEL CORREA 
Procurador Geral do Município 
 
Registrada na Coordenadoria de Acompanhamento Jurídico Legislativo e publicada no DIORONDON. 
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