
LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 3. COMPONENTES DA REMUNERAÇÃO 

 

FLORIANÓPOLIS / SC 

 REMUNERAÇÃO (VENCIMENTO BASE MAIS VANTAGENS FIXAS E 

TRANSITÓRIAS) 

  . 

 

 

 Lei 2517, de 19 de dezembro de 1986, artigos 76 e 142. 

<https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-

ordinaria/1986/251/2517/lei-ordinaria-n-2517-1986-da-nova-

redacao-a-lei-n-1811-de-14-09-81-estatuto-do-magisterio-

publico-municipal-de-florianopolis> 

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 DIFERENCIAÇÃO NO VENCIMENTO ENTRE NÍVEIS E FAIXAS  E DISPERSÃO 

NO VENECIMENTO 

 Não consta no plano de carreira 
Não consta no plano de carreira 



LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 DIFERENCIAÇÃO NO VENCIMENTO POR PROGRESSÃO/EVOLUÇÃO 

ACADÊMICA 

 Não consta no plano de carreira  Não consta no plano de carreira 

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 TEMPO DE SERVIÇO DIFERENCIAÇÃO NO VENCIMENTO POR PROGRESSÃO/

EVOLUÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 Não consta no plano de carreira 

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 ODIFERENCIAÇÃO NO VENCIMENTO POR PROGRESSÃO/EVOLUÇÃO POR 

TEMPO DE SERVIÇO 

Não consta no plano de carreira 

 Não consta no plano de carreira 

Não consta no plano de carreira 



LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 GRATIFICAÇÕES/ADICIONAIS 

 Gratificações 

I - de função: 

II - pela elaboração de trabalho relevante, 

técnico ou científico; 

III - por serviço ou estudo fora do Estado ou 

no estrangeiro; 

IV - pela prestação de serviços extraordiná-

rios; 

V - pela participação em órgãos de delibera-

ção efetiva; 

VI - adicional por tempo de serviço; 

VII - pelo exercício em regime de tempo 

integral e dedicação exclusiva; 

VIII - pelo encargo de auxílio ou membro de 

banca examinadora ou, comissão organiza-

dora de concurso; 

IX - de encargo temporário de auxiliar ou 

professor de curso regulamentar instituído, 

se realizado o trabalho além das horas do 

expediente; 

X - pela ministração de aulas extraordiná-

rias; 

XI - pela regência de classes extras; 

XII - pelo exercício do Magistério em local 

de difícil acesso. 

Adicionais 

Adicional por tempo de serviço 

Adicional de Férias 

 Gratificações                                                                                                                                                                                                     

Lei nº 2517 de 19 de dezembro de 1986, Artigos 143 a 

147 <https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/

lei-ordinaria/1986/251/2517/lei-ordinaria-n-2517-1986-da

-nova-redacao-a-lei-n-1811-de-14-09-81-estatuto-do-

magisterio-publico-municipal-de-florianopolis>;                                                                                                                                                

 

Lei Complementar nº 63 de 23 de outubro de 2003 

artigo 80.  

https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-

funcionario-publico-florianopolis-sc 

 

Adicionais                                                                                                                                                                 

Lei Complementar nº 63 de 23 de outubro de 2003 

artigos 63 a 65. 

https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-

funcionario-publico-florianopolis-sc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



DESCRIÇÃO  

 AUXÍLIOS 

 1 -Auxílio Transporte;                          2

- Auxílio Funeral 

Auxílio Transporte 
1 - 5- Lei Complementar nº 63 de 23 de outubro de 
2003, artigo 81.  
https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-
funcionario-publico-florianopolis-sc;     

                                                                                
Auxílio Funeral 
2- Lei nº 2517 de 19 de dezembro de 1986, artigo 125 
<https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-
ordinaria/1986/251/2517/lei-ordinaria-n-2517-1986-da-
nova-redacao-a-lei-n-1811-de-14-09-81-estatuto-do-
magisterio-publico-municipal-de-florianopolis>;    

LOCALIZADOR  


