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LEI COMPLEMENTAR N' OO5/2017

De 03 de Março de 2017

"Concede revisão geral anual na forma do

inciso X, do Art. 37, da Constituição

Federal, ao vencimenÍo dos servidores

públicos do Poder Legislativo Municipal e

dá outras providências".

ALAIR ANTONIO BATISTA, Prefeito do

Município Taciba, Estado de São Paulo,

no uso de suas atribuições, faz saber que

a Câmara Municipal Aprovou e ele

Sanciona e Promulga a seguinte Lei

Complementar:

Art. 10 - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado nos

termos do inciso X, do art. 37 da Constituição Federal, a conceder

revisão geral anual ao vencimento de seus servidores, com o escopo

de preservar o valor aquisitivo da moeda e para recompor as perdas

ocasionadas pelo processo inflacionário, no percentual de 5,44o/o

(cinco vírgula quarenta e quatro por cento) correspondente à

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

de Fevereiro de 2016 a Janeiro de2017.

Parágrafo Único - Fica o

a reajustar, a título de ganho

Poder Legislativo Municipal autorizado

real, o vencimento de seus servidores
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em 1,í 0% (um vírgula dez por cento).

ArL 20 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por

conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente e

suplementadas se necessário.

Art. 30 - A presente Lei entra em vigor na data de sua

publicação, retroagindo seus efeitos a 1o de Fevereiro de 2017 .

Art. 40 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.

Prefeitura do MunicÍpio de Taciba, 03 de Março de 2017 .

por EditalRegistrada nesta Secretaria

no lugar público de costume,

no livro competente, publicada

na data supra.

Secretario Municipal de
Administração e Finanças

R ANTONIO BATISTA
Prefeito do MunicÍPio

ELONI BATISTA
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