
Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ADALIPIO HAHN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 30 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.721,09R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.721,09R$

ADELINO DOS SANTOS PEREIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 10 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.531,97R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.531,97R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ADEMIR GEHRKE

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    6.942,71R$

Descontos Legais     -210,35R$

Total Líquido após os Descontos Legais    6.732,36R$

ADÃO MOREIRA FALCAO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.898,98R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.898,98R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ADÃO TRANCOSO DE BRITTO

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.772,30R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.772,30R$

ADÃO WEBLE

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

AIRTON RABER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.003,44R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.003,44R$

ALAIDE TERESINHA PORTELA DE OLIVEIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 12 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.918,85R$

Descontos Legais       -8,32R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.910,53R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ALDA MARIA STEFFLER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,76R$

ALFREDO STEFFLER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 18 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.819,98R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.819,98R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

AMADEU ANTUNES DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

AMELIA FALCAO DA ROSA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 30 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

AMELIA FRANCISCA DO N.S. SEBASTIANY

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,76R$

AMERICO JORGE SANTOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.898,98R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.898,98R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ANA FELISBINA RIBEIRO OLIVEIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

ANA GILSE LOPES CARVALHO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -201,40R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.696,19R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ANAOR SILVA AGUIAR

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    9.429,48R$

Descontos Legais   -1.569,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais    7.860,48R$

ANDRÉ CARLOS RITTER JÚNIOR

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      363,12R$

Total Líquido após os Descontos Legais      363,12R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ANILDA MARIA DE OLIVEIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.541,11R$

Descontos Legais     -176,37R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.364,74R$

ANNA ELISIA DE CARVALHO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 38 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.597,19R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.597,19R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ANTENOR DE SOUZA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 11 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.391,08R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.391,08R$

ANTONIO AUGUSTO DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.316,13R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.316,13R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ANTONIO BELMONTE DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.326,54R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.326,54R$

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.785,20R$

Descontos Legais      -66,09R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.719,11R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ARACI SCHAEFFER VEIGA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.806,60R$

Descontos Legais      -67,70R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.738,90R$

ARNO SCHMITT

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 35 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.597,19R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.597,19R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

AURI RODRIGUES VIAU

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 23 anos e 8 meses

Função gratificada:  

BENONI M DOS SANTOS FILHO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 21 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    8.445,81R$

Descontos Legais   -1.160,78R$

Total Líquido após os Descontos Legais    7.285,03R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

BIANCA BETINA RITTER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      363,12R$

Total Líquido após os Descontos Legais      363,12R$

BRANDINA VARGAS DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 12 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.743,10R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.743,10R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

BRIZITA BACKES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 21 anos e 10 meses

Função gratificada:  

CARLOS WALMOR DREYER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 15 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.192,38R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.192,38R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

CARMEN AMALIA DOMINGOS

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.338,55R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.338,55R$

CELI DOS SANTOS MICHELS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,76R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

CELIA JOANA LOTTERMANN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.776,03R$

Descontos Legais     -213,48R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.562,55R$

CELSO KRUGER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.037,15R$

Descontos Legais       -9,99R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.027,16R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

CENIRA BATISTELLI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.266,98R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.266,98R$

CLACIR SUELI KERBER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.633,25R$

Descontos Legais     -960,79R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.672,46R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

CLACIR SUELI KERBER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,76R$

CLARICE BERNADETE HOFFMANN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 19 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.899,96R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.899,96R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

CLAUDETE GLACI DE OLIVEIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 8 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.637,16R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.637,16R$

CLERECI SCHENKEL

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 17 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.000,43R$

Descontos Legais       -7,23R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.993,20R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

CLOVIS TADEU DE OLIVEIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.785,20R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.785,20R$

DARIO CEZAR PEREIRA E SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.785,20R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.785,20R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

DERCI MARIA DA LUZ

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.831,44R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.831,44R$

EDEGAR DE QUADROS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

EDI LOURDES LOTTI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.011,75R$

Descontos Legais      -96,96R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.914,79R$

EDI WEBER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.941,51R$

Descontos Legais       -2,81R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.938,70R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

EDILIA DA ROSA DOS SANTOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 10 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.321,30R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.321,30R$

ELAINE DA ROSA JACOBY

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.615,30R$

Descontos Legais     -187,50R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.427,80R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ELAINE LUIZA BATISTELLI DA ROSA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.715,79R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.715,79R$

ELAINE LUIZA BATISTELLI DA ROSA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.897,59R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ELDA ZAMBIASI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.535,75R$

Descontos Legais     -175,56R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.360,19R$

ELDON SPRANDEL

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 8 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ELENA MARISETE AROCENA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 19 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.396,53R$

Descontos Legais      -36,94R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.359,59R$

ELENA STRAUSS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.762,55R$

Descontos Legais     -210,44R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.552,11R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ELENA STRAUSS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 7 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,76R$

ELI TEREZINHA XAVIER DONATTI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,76R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ELIANE APARECIDA MARQUES DE QUADROS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -172,96R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.724,63R$

ELIANE MARLISE HAHN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,76R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ELIANE TERESINHA GORGEN AROCENA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.413,76R$

Descontos Legais     -157,26R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.256,50R$

ELIRA STREIT ELWANGER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 8 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.571,72R$

Descontos Legais      -50,08R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.521,64R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ELISA ELENA KIRINUS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 7 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.673,09R$

Descontos Legais     -196,16R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.476,93R$

ELISABET ELENA SCHWALBERT

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.637,16R$

Descontos Legais     -190,77R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.446,39R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ELOA TEREZINHA SCHWALBERT

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.295,66R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.295,66R$

ELONI DA COSTA HOOSE

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 22 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.597,19R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.597,19R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ELSON DATTEIN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.723,27R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.723,27R$

ELVIRA CLAUDINO BECKER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    4.344,31R$

Descontos Legais      -40,22R$

Total Líquido após os Descontos Legais    4.304,09R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ELVIRA IRENA DERLAM ZIMMERMANN

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.499,50R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.499,50R$

ELZIRA BLANDINA GUARESCHI SOUILLJEE

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 14 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.440,07R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.440,07R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ENICE TEREZINHA MARIANI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.615,30R$

Descontos Legais     -159,06R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.456,24R$

ERCILIA RIBAS DOS SANTOS

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 22 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ERVINO DE CARVALHO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

EURICO ROMEU MALMITT

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.785,20R$

Descontos Legais      -51,87R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.733,33R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

EURIDES VALDIR BERWIG

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    4.874,15R$

Descontos Legais     -418,89R$

Total Líquido após os Descontos Legais    4.455,26R$

EUZEBIO URBANO MARMITT

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.394,34R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.394,34R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

EVA DE MORAIS

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 7 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.273,21R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.273,21R$

EVA DOS SANTOS

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 8 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

EVA GENI MACHADO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.956,30R$

Descontos Legais       -3,92R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.952,38R$

EVA IVONI DA ROSA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.014,59R$

Descontos Legais       -8,29R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.006,30R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

EVA LENIR GHENO

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.028,87R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.028,87R$

EVA ODILA DIAS DE OLIVEIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.228,02R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.228,02R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

EZOLINA DE FATIMA DE MELLO ADIERS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.794,65R$

Descontos Legais     -217,67R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.576,98R$

FRANCISCO DOS SANTOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

FRANCISCO XAVIER DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

FREDERICO ANTONIO WENTZ

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    4.322,98R$

Descontos Legais     -336,54R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.986,44R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

GENICE BERNADETE DE CARVALHO ACADROLLI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.897,59R$

GENOVEVA LUCIA T DOS SANTOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 22 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.597,19R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.597,19R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

GENTIL ANTONIO MARQUETTI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.552,88R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.552,88R$

GERNECI MARIA SOUTHIER ROJAN

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 14 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.336,41R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.336,41R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

HEDI MUMBACH STURMER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 15 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      921,71R$

Total Líquido após os Descontos Legais      921,71R$

HEDY KROMBAUER BOEHM

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 35 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.597,19R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.597,19R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

HELIA SPRANDEL NEULS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 19 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

HELIA SPRANDEL NEULS

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 11 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

HELVETIA MARIA BERGHAHN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 32 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.597,19R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.597,19R$

ILARIO KOHLER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.307,81R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.307,81R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ILEZIA SOARES DE SOUZA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.991,09R$

Descontos Legais       -6,53R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.984,56R$

ILMA RENZ DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 22 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.523,22R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.523,22R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ILMO BLATT

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 18 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.119,01R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.119,01R$

INES HOFFMANN TAMANINI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 8 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.643,99R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.643,99R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

INES MARI AROCENA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.229,80R$

Descontos Legais     -101,23R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.128,57R$

INEZ SCHUSTER HAUCH

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.184,66R$

Descontos Legais     -122,90R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.061,76R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

IRACI FIGUEIRA DE SOUZA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.002,61R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.002,61R$

IRACY EMILIA DA SILVA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.600,18R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.600,18R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

IRENE ANITA ROESE DE FREITAS

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 31 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    8.443,72R$

Descontos Legais   -1.212,16R$

Total Líquido após os Descontos Legais    7.231,56R$

IRENE RENATA BERWIG BINS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 24 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.615,30R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.615,30R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ISOLDI MARIA LUCIA DE ALMEIDA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 23 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.448,11R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.448,11R$

ITEONE CAROLINA BERWIG MULLER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.982,62R$

Descontos Legais     -259,96R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.722,66R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

IVENA LURDES MACHRY

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      970,48R$

Total Líquido após os Descontos Legais      970,48R$

IVONI SCHAEFFER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 7 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.913,75R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.913,75R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

JANDIRA DO NASCIMENTO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.965,84R$

Descontos Legais       -4,64R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.961,20R$

JASSI PAULO DE OLIVEIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 18 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

JOANI CORLASSOLI MISSIO

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 16 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.791,28R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.791,28R$

JOAO ARGEMIRO FALCAO DE MATOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 24 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

JOAO DOS SANTOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

JOAO PEDRO PINHEIRO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 23 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

JOAO RODRIGUES DA COSTA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.654,91R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.654,91R$

JONES ANTONIO VIAU

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.464,36R$

Descontos Legais      -42,03R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.422,33R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

JORGE DIAS DE OLIVEIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 8 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

JOSE LUIZ PORTO FERREIRO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    9.746,89R$

Descontos Legais   -2.155,36R$

Total Líquido após os Descontos Legais    7.591,53R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

JOSE NEVTON VIEIRA SPERRY

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

JOSE OSVALDO FRAPORTI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.021,63R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.021,63R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

JOSE PAULO DA ROZA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.631,96R$

Descontos Legais      -54,60R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.577,36R$

JOSÉ PEDRO RODRIGUES ALVES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

JOÃO GERMANO DOS SANTOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.762,81R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.762,81R$

JULIANA GRAEFF

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,61R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,78R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

JUREMA RODRIGUES DOS SANTOS MORAES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

LAIDES CORREA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 11 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

LAIS ELENA KRELING

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -201,40R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.696,19R$

LAURA DOS SANTOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

LAURO SODER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 22 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

LEDY ERICA DA COSTA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.668,04R$

Descontos Legais      -57,30R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.610,74R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

LEIVA INES GRUNITZKY

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,76R$

LENIR FATIMA DE CAMARGO

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.078,78R$

Descontos Legais      -13,11R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.065,67R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

LIANE MARIA STURMER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    7.333,35R$

Descontos Legais   -1.333,80R$

Total Líquido após os Descontos Legais    5.999,55R$

LIRA KOGLER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.751,62R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.751,62R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

LOIA REJANE WEIDLICH

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 19 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.376,81R$

Descontos Legais     -151,72R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.225,09R$

LOIVA PFLUCK DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.360,76R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.360,76R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

LORENA BORGES DOS SANTOS

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 8 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

LORENA BORGES DOS SANTOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.014,59R$

Descontos Legais       -8,29R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.006,30R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

LORENA CARVALHO DA COSTA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.902,54R$

Descontos Legais      -80,58R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.821,96R$

LORI PHILIPPSEN GEORG

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.713,69R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.713,69R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

LUCIA MARIA CERVO

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.149,85R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.149,85R$

LUCIA MARIA DA SILVA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      884,43R$

Total Líquido após os Descontos Legais      884,43R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

LUCILDA KEMMERICH

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 10 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.831,44R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.831,44R$

MANOEL CLAUDINO NUNES

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 12 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARGARIDA LEBERACI DA ROZA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

MARIA CARMEM DE CAMARGO

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 21 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARIA DE FATIMA DA SILVA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 16 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.871,04R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.871,04R$

MARIA ELACI DA ROSA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.011,38R$

Descontos Legais       -8,05R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.003,33R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARIA ELENA WENTZ

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.525,75R$

Descontos Legais      -46,63R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.479,12R$

MARIA IVONE MORAES BENDER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 11 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARIA JUREMA FRANCO DA SILVA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

MARIA MARGARETE LAUXEN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,61R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,78R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARIA MAURA CORREA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 12 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.061,74R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.061,74R$

MARIA SALETI BARBOZA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      918,86R$

Total Líquido após os Descontos Legais      918,86R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARIA SALETI DE MATOS

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 11 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.309,55R$

Descontos Legais      -30,42R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.279,13R$

MARIA ZULMARA G KELLERMANN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 7 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.759,66R$

Descontos Legais      -64,17R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.695,49R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARILENE RODRIGUES DE MORAES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 14 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

MARILICE OLINDA SCHONS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 18 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.858,75R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.858,75R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARLENE SCHAEFER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.535,97R$

Descontos Legais     -175,60R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.360,37R$

MARLI CONCEIÇÃO MEIRA PASQUATTO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.501,31R$

Descontos Legais     -170,40R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.330,91R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARLI DA ROZA GEORG

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 15 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.143,35R$

Descontos Legais      -17,95R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.125,40R$

MARLI LURDES DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.509,76R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.509,76R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARLI TEREZINHA BRUNHAUSER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 19 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.995,72R$

Descontos Legais     -262,91R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.732,81R$

MARLI TEREZINHA DE QUADROS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.637,17R$

Descontos Legais     -190,78R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.446,39R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARLISE PENA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.392,63R$

Descontos Legais     -154,09R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.238,54R$

MARLISE REJANE RESCHKE

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 19 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.983,87R$

Descontos Legais     -217,58R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.766,29R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MARLISE TEREZINHA GATTI FOSSATTI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.637,16R$

Descontos Legais     -162,34R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.474,82R$

MIRNA WAGNER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

MIRNA WAGNER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.460,22R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.460,22R$

NADIR FATIMA SCHNEIDER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.014,59R$

Descontos Legais       -8,29R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.006,30R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

NAIR CELIA DA ROSA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 21 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.531,97R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.531,97R$

NAIR IRACEMA DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 10 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.046,67R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.046,67R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

NAIR VITALINA DE MIRANDA HAHN

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.067,31R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.067,31R$

NEDIO ARONI UEBEL

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.594,19R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.594,19R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

NEIDA KERBER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 17 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.353,91R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.353,91R$

NELCI KUHN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

NELCI LORDI TALAMINI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 19 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.277,00R$

Descontos Legais      -27,98R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.249,02R$

NELCINDA PINHEIRO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.831,44R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.831,44R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

NELGA BOHN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 21 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.322,31R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.322,31R$

NELSI TEREZINHA KEHL S DA ROSA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

NELSON DE QUADROS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.895,15R$

Descontos Legais      -79,47R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.815,68R$

NILVO KRUGER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 18 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.768,78R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.768,78R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

NOELI DOEBBER MULLER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 16 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.567,03R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.567,03R$

NOELI TEREZINHA BARBOZA D AMARATT

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.875,81R$

Descontos Legais      -76,57R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.799,24R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

NOELI VERONICA MACHRY SANTOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.540,86R$

Descontos Legais     -176,33R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.364,53R$

NOEMIA BERWIG SCHENKEL

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.040,42R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.040,42R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

NORMA JUNG FRUHAUF

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 7 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      880,00R$

Total Líquido após os Descontos Legais      880,00R$

OLIRA FRANCISCA DOS SANTOS VICARI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 14 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.097,24R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.097,24R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ONIRA SALETE DE OLIVEIRA MULLER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 2 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.695,14R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.695,14R$

ORACINDA ALVES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 22 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

OSMAR GREVENHAGEN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.005,54R$

Descontos Legais       -7,62R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.997,92R$

OSVALDINA MARIA DA SILVA DA ROZA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

OSVALDO ALVES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.276,35R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.276,35R$

OSVALDO VON MUHLEN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.831,44R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.831,44R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

OTOMAR OSWALDO DIRINGS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.578,30R$

Descontos Legais      -50,57R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.527,73R$

PEDRO ENIO REMPEL

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.869,91R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.869,91R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

RENATO KUMPEL

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 21 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    5.937,02R$

Descontos Legais     -298,13R$

Total Líquido após os Descontos Legais    5.638,89R$

RENI ALMA STEFFLER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 8 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.831,44R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.831,44R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ROGERIO DO NASCIMENTO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 15 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.667,35R$

Descontos Legais      -43,03R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.624,32R$

ROSALINA NASCIMENTO DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.286,57R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.286,57R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ROSANE TEREZINHA STRAUSS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -240,83R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.656,76R$

ROSANI SALETE HERMES WEBER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.897,59R$

Descontos Legais     -201,40R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.696,19R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

ROSELI FÁTIMA PIMENTEL

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 6 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.141,97R$

Descontos Legais      -17,85R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.124,12R$

ROVENI GEHLEN MAIER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.744,37R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.744,37R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

RUBEM BERLANDO NUNES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 4 anos e 3 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    9.360,12R$

Descontos Legais   -2.015,35R$

Total Líquido após os Descontos Legais    7.344,77R$

SALVADOR VALDOMIRO NUNES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 14 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    4.059,66R$

Total Líquido após os Descontos Legais    4.059,66R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

SEBASTIAO FALCAO DE MATOS

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 10 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.372,06R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.372,06R$

SELMA MENDES PAZ

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 37 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.597,19R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.597,19R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

SELMIRA EBERTZ HELLER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.222,95R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.222,95R$

SELMIRIO PHILIPPSEN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 18 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.092,90R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.092,90R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

SERGIO DE OLIVEIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.895,15R$

Descontos Legais      -79,47R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.815,68R$

SIMONI ANACLETO

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      363,12R$

Total Líquido após os Descontos Legais      363,12R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

SYBILLA JUNGES

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 28 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.983,57R$

Descontos Legais      -13,17R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.970,40R$

TAUMATURGO YURA RITTER

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta      363,12R$

Total Líquido após os Descontos Legais      363,12R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

TELMA GODOY KUHN

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.157,45R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.157,45R$

TEREZINHA FALCAO DA ROSA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.014,59R$

Descontos Legais       -8,29R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.006,30R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

TEREZINHA IRONITA DE GODOI AUSTRIA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.653,86R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.653,86R$

TEREZINHA LOURDES S CAMARGO

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 17 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.775,12R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.775,12R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

TEREZINHA MARLENE BRISOLA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.751,58R$

Descontos Legais     -179,50R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.572,08R$

TEREZINHA MARLI DE OLIVEIRA

PENSIONISTA

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 16 anos e 7 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.074,99R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.074,99R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

TEREZINHA SIRLEI DA C TELES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 19 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.366,42R$

Descontos Legais      -34,68R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.331,74R$

TEREZINHA SIRLEI DA COSTA TELES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 4 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.715,79R$

Descontos Legais     -202,57R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.513,22R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

URBANO HAHN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.531,97R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.531,97R$

VALDECIR PASQUALINO GALVAGNI

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 10 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.702,29R$

Descontos Legais      -59,87R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.642,42R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

VALIRIO ALMIRO GREVENHAGEN

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 13 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.286,86R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.286,86R$

VALMI MARIA DA ROZA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 20 anos e 5 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    1.567,59R$

Total Líquido após os Descontos Legais    1.567,59R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

VALMI MARIA DA ROZA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.511,15R$

Descontos Legais     -475,16R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.035,99R$

VANIA KELLER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 1 anos e 11 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    2.971,10R$

Descontos Legais      -90,87R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.880,23R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

VANISE BEATRIZ FRITZEN DA SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.538,52R$

Descontos Legais     -175,98R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.362,54R$

VERA LUCIA CHAVES

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 9 anos 

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    4.003,89R$

Descontos Legais     -264,75R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.739,14R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

VERA LUCIA HELLER

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.084,80R$

Descontos Legais     -107,92R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.976,88R$

VERA LUCIA RAUBER SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.803,82R$

Descontos Legais   -1.011,95R$

Total Líquido após os Descontos Legais    2.791,87R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

VERA LUCIA RAUBER SILVA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 5 anos e 8 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.982,62R$

Descontos Legais     -259,96R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.722,66R$

VERA MARIA SCHUSTER HEBERT

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 19 anos e 9 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.737,23R$

Descontos Legais     -205,78R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.531,45R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal

VERA TERESINHA SILVA DE MEIRA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 2 anos e 6 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    3.637,16R$

Descontos Legais     -190,77R$

Total Líquido após os Descontos Legais    3.446,39R$

VILSON CUNHA

INATIVO

Nome:

Cargo:

Padrão:

Classe:

Tempo de serviço público averbado na Prefeitura de Não-Me-Toque 3 anos e 1 meses

Função gratificada:  

Remuneração Total Bruta    5.828,97R$

Descontos Legais     -306,44R$

Total Líquido após os Descontos Legais    5.522,53R$

Notas explicativas:

Dados referentes a folha de pagamento do mês: 01/2016

1) Remuneração total bruta: valor da remuneração sempre limitda ao teto constitucional, que se constitui no valor máximo pago a qualquer servidor

18.595,31 , sem exceções.

2) Parcelas Indenizatórias: valor das parcelas de auxilio-refeição, salário-família, e gratificação de permanência bem como das indenizações de

13º salário e Férias pagas a servidores, que venham a ser inativos ou desligados do quadro funcional. As diarias de viagem pagas podem ser con-

sultadas através da página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.

3) Abono de permanência: valor, equivalente à contribuição previdenciária, devido aos servidores da Prefeitura de Não-Me-Toque que estejam

em condições de aposentar-se mas que continuam em atividade no interesse do serviço público municipal..

4) Terço constitucional de férias: valor do adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias já limitada ao teto constitucional.

5) Gratificação natalina: valor da gratificação natalina (13º salário) acrescido do abono de permanência, sempre limitado ao teto constitucional.

6) Descontos legais: valor das contribuições previdenciárias ao RPPS, e ao RGPS e Imposto de Renda Retido na Fonte.

7) Total Líquido após os desconto legais: o total líquido percebido pelos servidores, ativos, inativos ou pensionistas do município poderá ser in-

ferior ao divulgado, no Portal de Transparência, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados,

pensões alimentícias, etc.) os quais, por sua natureza, não podem ser divulgados.

de R$

do(a) FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.. Ou seja as remunerações pagas a servidores, ativos, inativos e pensionistas, estando limitado ao 

valor



Periodo:

Folha:

FAPS-Fundo Aposen.Pensão Serv.Publ.

RELAÇÃO DE SERVIDORES

01/2016

Mensal


