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LEI COMPLEMENTAR N O 002/2012

"Dispõe sobre a revisao geral anual e

concessao de reajuste da remuneraçao

dos Servidores da Câmara Municipal de

Taciba e dá outras providências"

MARCELO DE SOUZA SILVA, Prefeito

Municipal de Taciba, Estado de São

Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ que a Câmara Municipal

APROVOU e ele SANCIONA e

PROMULGA À SEGUINTE Lei:

Art. 12 - Fica revista a remuneração dos servidores públicos da Câmara

Municipal de Taciba, em 5,30 % (cinco vírgula trinta por cento), em

cumprimento po disposto no inciso X do art. 37 da CF, correspondente à

variação do IPC-FIPE (índice de Preços ao Consumidor , no período de Fevereiro

de 2011 à Janeiro de 2012.

Art. 22 - tica, igualmente, reajustada a remuneração dos Servidores

públicos da Câmara Municipal de Taciba, em 8,70 % (oito vírgula setenta por

cento), a título de ganho real.

Art. 32 - A; despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de

dotações próprias consignadas no orçamento—vigente e suplementadas se

necessárias.

Art. 42 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 12 de fevereiro 2012.

Art. 52 - Revogam-se as disposições em contrário.
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sobro a mvlsao gota! anual o
são do roajusto da romunoraçao dos Sorvidoroo da
Câmara Municipal do Taclba o dá outras provIdOncl•
as'

MARCELO DE SOUZA SILVA, Protolto Munjo'.
pal do Taclba, Estado do sao Paulo, no ugo do ouae

legais, FAZ SABER quo a Câmara Munl•
cipal APROVOU 0 010 SANCIONA o PROMULGA A
SEGUINTE Lol:

Art. • Fica rovlsta a romunoraçao sotvi•
dores públlcc» da Câmara Municipal do Taclba, om

4

% (cinco vírgula trinta por c»nto). em cumpri•
monto ao disl»sto no Inciso X do art. 37 da CF.
c»rresvmdente à variaçao do IPC•FIPE (Indico do
Preços ao Consumidor), no porlodo do Fevereiro do
2011 à Janeiro de 2012.

Art. 20 - Fica, igualmente. roaJustada a remune-
raçoo dos Servidores públicos da Câmara Munlclpal
de Taclba. em 8,70 % (oito vfrgula setenta con-
to), a titulo de ganho real.

Art. 3c - As desposas decorrentes da presento
Lel correrao por conta de próprias conslg-
nadas no orçamento vigente o suplementadas so
necessárias.

Art. 40 - A presente Lei entra om vigor na data
de sua publlcaçao, retroagindo sous efeitos a do
fevereiro 2012.

Art. 59 - Res.rn-se as orn con-
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