
Ofício nº 007/15                             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 009/15 que “Autoriza o Executivo municipal a conceder
revisão geral anual e aumento real aos servidores municipais abaixo descritos”.

O Projeto de lei em tela, busca autorização legislativa para o Governo Municipal conceder a
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, do Poder Executivo.

O percentual para a revisão da remuneração fica estabelecido em 1,86%, e tem por base o
Índice Geral de Preços do Mercado -IGPM, no percentual acumulado de abril de 2014 a janeiro de 2015.
A esta  revisão  fica  acrescido  o percentual  de  4,64%,  a  título  de aumento  real  nos  vencimentos  dos
servidores.

É importante  destacar  que a  valorização do servidor  é  uma das  prioridades  do Governo
Municipal, pois entende que isso traz reflexos diretos na prestação dos serviços para a população.

Salientamos que os efeitos desta Lei retroagirão a partir de 1º de fevereiro de 2015, em
consonância com o projeto de lei  nº 008/2015, também encaminhado nesta oportunidade, a qual
prevê a alteração da data-base da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS
 

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 009/15                           DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015.
                      

Autoriza  o Executivo municipal  a  conceder
revisão  geral  anual  e  aumento  real  aos
servidores municipais abaixo descritos.

Art.1º-  Fica o Poder  Executivo Municipal  autorizado a  conceder  revisão geral  anual  da
remuneração  dos  servidores  públicos  municipais,  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo,  em
comissão, função gratificada, contratados emergencialmente, inclusive pelo regime CLT, extensivo aos
aposentados e pensionistas do Poder Executivo Municipal, no percentual de 1,86%(um vírgula oitenta e
seis por cento).

Art.2º-  Autoriza  o  Executivo  a  conceder  aumento  real  da  remuneração  dos  servidores
descritos no artigo 1º, no percentual de 4,64(quatro vírgula sessenta e quatro por cento).

Art.3º- As despesas decorrentes da presente Lei, correrão à conta de dotações previstas no
orçamento vigente no município.

Art.4º- Esta Lei entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a contar de  1º
de fevereiro de 2015.

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

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
  Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!



Ofício nº 007/15                             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 009/15 que “Autoriza o Executivo municipal a conceder
revisão geral anual e aumento real aos servidores municipais abaixo descritos”.

O Projeto de lei em tela, busca autorização legislativa para o Governo Municipal conceder a
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, do Poder Executivo.

O percentual para a revisão da remuneração fica estabelecido em 5,57%, e tem por base o
Índice Nacional de Preço ao Consumidor -INPC, no percentual acumulado de abril de 2014 a janeiro de
2015. A esta revisão fica acrescido o percentual de 0,93%, a título de aumento real nos vencimentos dos
servidores.

É importante  destacar  que a  valorização do servidor  é  uma das  prioridades  do Governo
Municipal, pois entende que isso traz reflexos diretos na prestação dos serviços para a população.

Salientamos que os efeitos desta Lei retroagirão a partir de 1º de fevereiro de 2015, em
consonância com o projeto de lei  nº 008/2015, também encaminhado nesta oportunidade, a qual
prevê a alteração da data-base da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora

Viva a vida sem drogas!



Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS
 

PROJETO DE LEI Nº 009/15                           DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015.
                      

Autoriza  o Executivo municipal  a  conceder
revisão  geral  anual  e  aumento  real  aos
servidores municipais abaixo descritos.

Art.1º-  Fica o Poder  Executivo Municipal  autorizado a  conceder  revisão geral  anual  da
remuneração  dos  servidores  públicos  municipais,  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo,  em
comissão, função gratificada, contratados emergencialmente, inclusive pelo regime CLT, extensivo aos
aposentados  e  pensionistas  do  Poder  Executivo  Municipal,  no  percentual  de 5,57%(cinco  vírgula
cinquenta e sete por cento).

Art.2º-  Autoriza  o  Executivo  a  conceder  aumento  real  da  remuneração  dos  servidores
descritos no artigo 1º, no percentual de 0,93(zero vírgula noventa e três por cento ).

Art.3º- As despesas decorrentes da presente Lei, correrão à conta de dotações previstas no
orçamento vigente no município.

Art.4º- Esta Lei entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a contar de  1º
de fevereiro de 2015.

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

Viva a vida sem drogas!



Ângelo Fabiam Duarte Thomas
  Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


