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DEPARTAMENTO DE 

Paço Municipal "ProP .Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Govemo • Administração 

ADMINISTRAÇÃO 

Ofício DA nO 27/2016 

Assis, em 16 de janeiro de 2.017. 

Ao Excelentíssimo Senhor 


VEREADOR VALMIR DIONíSIO 


DO. Presidente da Câmara Municipal de Assis 


Assis - SP 

Assunto: Encaminha Projeto de Lei Complementar n° ~ Ol/i1

Senhor Presidente, 

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e 

deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei 

Complementar nO 01/2017, em que o Executivo Municipal dispõe sobre a Revisão 

Geral Anual dos Vencimentos dos Servidores Municipais e dá outras providências, 

acompanhado da respectiva exposição de motivos. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores 

Vereadores protestos' de alta consideração. 

Atenciosamente I 
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DEPARTAMENTO DE 

Paço Municipal "Pro~ ~udith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Gavamo a AdmlnlstraçAo 

ADMINISTRAÇÃO 

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS 

(Projeto de lei Complementar nO 01/2017) 


Ao Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR VALMIR DIONíSIO 
DO. Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis - SP 

Senhor Presidente, 

A postura adotada por esta Administração perante os servidores é a de 

investir na construção de um modelo democrático, participativo e includente de relações de 

trabalho, e, a recuperação do diálogo com os servidores e com o Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais é o principal eixo desse trabalho. 

É preciso resgatar a auto-estima dos nossos profissionais, valorizando a 

força de trabalho que faz o desenvolvimento de nossa cidade acontecer. 

Mesmo diante da crise econômica que ainda afeta diretamente a saúde 

financeira do Município, situação esta exposta abertamente à população nos últimos meses, 

reafirmamos o compromisso de buscar de todas as formas possíveis, repor as perdas 

salariais decorrentes dos índices inflacionários. 

É com esse espírito, que tenho a honra de vir à presença de Vossa 

Excelência, a fim de apresentar o incluso Projeto de Lei que tem por finalidade conceder a 

revisão geral anual, atendendo as determinações contidas na Constituição Federal, que 

prevê em seu artigo 37, inciso X que "a remuneração dos servidores públicos somente 

poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada 

caso, assegura revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices". 

A presente medida, portanto, propõe conceder o reajuste de 6,580/0 (seis 

vírgula cinqüenta e oito por cento) aos servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, da 

Administração Direta e Indireta, extensiva aos proventos de inatividade e às pensões de 

acordo com as disposições vigentes, buscando corrigir as defasagens ocorridas no último 

período. 

o percentual de reajuste foi definido tendo por base o índice do IPCA 

índice de Preços ao Consumidor Ampliado, registrado de janeiro a dezembro de 2016, bem 

como de conformidade com as tratativas realizadas junto ao Sindicato dos Funcionários 

Públicos Municipais de Assis. 
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Paço Municipal "Pro" Judith de Oliveira Garcez" 

Secretaria Municipal de Govemo e AdministraçãoDEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Tal reajuste contemplará, em parte, a recomposição da remuneração 

dos servidores já que no exercício de 2016, não foi concedido o reajuste na integralidade do 

percentual apurado no período. 

A despesa prevista na execução desta proposição encontra 

conformidade com os instrumentos orçamentários e financeiros do Município, bem como com 

a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, comportando, com segurança, a aplicação do 

percentual de revisão estabelecido. 

Em cumprimento ao § 2° do art. 124 da Lei Orgânica do Município de 

Assis, tendo em vista que esta propositura trata especificamente de revisão geral anual dos 

vencimentos dos servidores municipais, esclarece-se que o projeto de lei complementar que 

regulariza a situação dos cargos que no momento não atingiram o valor do salário mínimo 

nacional, conforme prescreve a Constituição Federal, está sendo encaminhado a este 

Legislativo por meio de propositura específica a ser protocolada conjuntamente. 

Por todo o exposto, submetemos à elevada apreciação de Vossa 

Excelência e dos Senhores Vereadores o Projeto de Lei Complementar nO 01/2017, em que o 

Executivo Municipal dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos vencimentos dos Servidores 

Municipais e dá outras providências. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 16 de janeiro de 2017. 
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DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal "ProP -Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Governo e Admlnlstl'açAo 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°~ 01/11

Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos 
vencimentos dos servidores municipais e 
dá outras providências. 

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE ASSIS: 

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 


Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar em 6,58 % (seis vírgula cinqüenta 
e oito por cento), os Padrões de Vencimentos do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Assis, da Administração Direta e Indireta de 
conformidade com a Tabela de Padrão de Vencimentos, Anexo I, que fica 
fazendo parte desta Lei Complementar. 

Art. 3°_ 	 Os efeitos da presente Lei Complementar se estendem igualmente aos 
servidores inativos e pensionistas, respeitada a Legislação vigente a época de 
concessão dos respectivos benefícios. 

Art. 4°_ 	 As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de 
verbas próprias, suplementadas oportunamente, se necessário. 

Art. 5°· 	 Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de sua publicação, com seus 
efeitos a partir do dia 1° de fevereiro de 2017. 

Art. 6°· 	 Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis em 16 de janeiro de 2017. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis - SP 



• 

• " 
;I • (~<'. 1 

"'" , 

., 

Paço Municipal "Pro" Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Govemo e AdmlnlslraçAoDEPARTAMENTO DE 


ADMI NISTRAÇAo 


ANEXO I 

TABELA DE PADRÕES DE VENCIMENTOS 

NíVEL REF10 REF 20 REF 30 REF40 REF50 REF60 

A 521,72 784,05 1.227,13 2.005,04 3.334,36 5.721,74 

B 540,96 816,56 1.282,42 2.098,61 3.494,44 6.122,25 

C 561,14 850,56 1.339,93 2.196,86 3.662,47 6.550,79 

D 597,71 906,11 1.400,26 2.300,03 3.838,91 7.009,37 

E 604,62 923,77 1.463,61 2.408,33 4.024,19 7.500,02 

F 628,01 963,31 1.530,09 2.522,05 4.218,69 8.025,03 

G 652,49 1.004,77 1.599,92 2.641,48 4.422,98 8.586,72 

H 678,23 1.048,21 1.673,18 2.766,87 4.637,45 9.187,84 

I 705,39 1.093,85 1.750,15 2.898,51 4.862,67 9.830,98 

J 733,75 1.141,82 1.830,97 3.036,79 5.099,10 10.519,18 

K 773,61 1.192,11 1.915,92 3.181,90 5.347,41 11.255,50 
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