
Ofício nº 006/2015                                                        Giruá, 19 de fevereiro de 2015.
SMAD/JRS

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação  e  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  008/2015  que  Altera  a  redação  da  Lei  Municipal
2350/2002 que “Fixa normas para o cumprimento do que dispõe o inc. x do art. 37, da CF, sobre a
revisão geral e anual das remunerações dos servidores públicos municipais, dos Poderes Executivo
e Legislativo, e revoga a lei 2201/01.”

Atendendo  a  solicitação  do  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  e  visando  dar
continuidade ao Programa Permanente de Valorização dos Servidores,  o Governo Municipal encaminha
o  presente  Projeto  de  Lei  que  antecipa  a  data-base(mês)  da  concessão  de  revisão  geral  anual  da
remuneração dos servidores públicos municipais, do Poder Executivo e Legislativo, do dia 1º de abril
para 1º janeiro de cada ano. Salientamos que somente neste ano(2015) o reajuste será concedido no mês
de fevereiro.

 Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo

Viva a vida sem drogas!



Giruá/RS

PROJETO DE LEI Nº 008/2015 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

Altera a redação da Lei Municipal 2350/2002 que “Fixa
normas para o cumprimento do que dispõe o inc. x do
art.  37,  da  CF,  sobre  a  revisão  geral  e  anual  das
remunerações  dos  servidores  públicos  municipais,  dos
Poderes Executivo e Legislativo, e revoga a lei 2201/01.”

Art.1o.   O artigo 1º da Lei Municipal nº 2350/2002 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.1o.  As remunerações dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e
Legislativo  do  Município  serão  revistos,  na  forma  do  inciso  X  do  art.  37  da
Constituição  Federal,  no  mês  de  janeiro  de  cada  ano,  sem  distinção  de  índices,
extensivos aos proventos de inatividade e às pensões.
Paragrafo único: Somente no ano de 2015, o reajuste que trata o caput do artigo 1º,
será concedido no mês de fevereiro.  

(NR)

 ...        

Art.2o.  Os demais artigos da Lei Municipal 2350/2002 permanecem inalterados.

Art.3o. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 19 DE FEVEREIRO DE 2015,
60º ANO DE EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


