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TERRADAMANGA 

AUTOGRAFO N.° 4072/2019 	Lei 11.0 

PROJETO DE LET N.° 003/2019 doLegislativo: 

"Dispoe sobre a concessäo de revisAo geral anual da atual 
remuneraçAo, vencimento on salário, a partir de 1° de 
dezembro de 2019, dos funcionarios e servidores ativos, 
inativos e pensionistas da Câmara Municipal de 
JardinOpolis, a titulo de revisào anual de que trata 0 

inciso X do art. 37 da CE, dando outras provid€ncias." 

A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Ficam acrescidos 3,97% (trés virgula noventa e sete por cento), a partir de 1° do 
dozembro do 2019, sobre a atual remuneraçäo, vencimento on salário dos funcionários e 
servidores ativos, inativos 0 pensionistas da Câmara Municipal de Jardinopolis, a titulo do revisao 
geral anual deque trata o inciso X do artigo 37 da Constituiçao Federal. 

Paragrafo unico. 0 mndice infiacionhrio oficial aplicado para fins de revisAo geral, foi o 
IGPM (Indice Geral do Preços do Mercado). 

An. 2° Mo será aplicada a revisAo geral de que trata o disposto no artigo 1 0  do presente 
diploma legal, an subsidio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Jardinépolis. 

Art. 3° Fica revogado expressamente o artigo 2° da Lei Municipal n° 4538, do 28 de 
janeiro do 2019. 

Art. 4° As despesas decorrentes da exeeução desta lei correrAo por conta do dotacOes 
propnas do orçamento municipal alusivos ao exercicio do 2019, so necessario suplementada 

Art. 50  Esta Lei entrarã em vigor na data do sun publicacAo c seus efeitos a partir do 10 

do dezembro do 2019, revogadas as disposiçOes cm contrário. 

Jardinópohs, 12 de deZ0 brode2O,  

Presidente *Paro-

Cimara Municipal de JrdinópoIis-SP 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara 	cip do JardinOpolis- 

SP, aos doze dias do mês do dezembro do 2019. 	
Signorini 

Secretário 
Cârnara Municipal de )ardinópolis-SP 


