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Ofício 156/2018 – CGP 

 

   Itapoá (SC), 12 de julho de 2018. 

 

A Sua Excelência o Senhor  

José Antônio Stoklosa 

Presidente da Mesa Diretora 

Câmara de Vereadores de Itapoá 

Nesta.  

Assunto: Encaminhamento de Projetos de Lei e solicitação de emenda 

modificativa. 

Exmo. Senhor, 

 Informamos que embora os Projetos de Lei nº 30/2018 e 40/2018 sejam 

considerados prontos e corretos e que seus pareces contábil e jurídico já estejam 

contemplando inativos e agentes políticos, e desta forma já tenham sido enviados para 

inclusão na pauta desta Casa de Leis, recebemos o Ofício IPESI nº 52/2018, datado de 

12 de julho do corrente, suscitando alterações nos referidos projetos por entenderem que 
a mudança é necessária para que o trabalho do instituto ocorra mais corretamente. 

 Assim, solicitamos que a Câmara de Vereadores promova emendas modificativas 
para os projetos em questão, da seguinte forma: 

1. No artigo 1º do Projeto de Lei nº 30/2018, onde se lê: 

“Art. 1º  A revisão geral anual das remunerações de todos os 

servidores públicos municipais, da administração direta e indireta, 

bem como do Poder Legislativo Municipal, será concedida através 

do percentual acumulado entre maio de 2017 e abril de 2018, do 

Índice Nacional de Preços aos Consumidores – INPC, fixado em 
1,69% (um inteiro e sessenta e nove décimos por cento).”  

Leia-se: 

Art. 1º  A revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais, 

inativos, pensionistas e agentes políticos, da administração direta e indireta, bem como 

do Poder Legislativo Municipal, será concedida através do percentual acumulado entre 

maio de 2017 e abril de 2018, do Índice Nacional de Preços aos Consumidores – INPC, 
fixado em 1,69% (um inteiro e sessenta e nove décimos por cento).  

2. No artigo 1º do Projeto de Lei nº 30/2018, onde se lê: 

mailto:secretaria.gabinete@itapoa.sc.gov.br


 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ – SC 

CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 
RUA 960, nº 201 – ITAPEMA DO NORTE. 

CEP: 89249-000. ITAPOÁ – SC. 
TELEFONE: (47) 3443-8800 – FAX: (47) 3443-8828 

CNPJ 81.140.303/0001-01 
E-mail: gabinete@itapoa.sc.gov.br 

www.itapoa.sc.gov.br 

 

Ofício nº 156/2018 – CGP     Página  2  

 

“Art. 1º  Fica concedido reajuste das remunerações de todos os 

servidores públicos do Município de Itapoá/SC, no valor de R$ 
1,50% (um inteiro e cinquenta décimos por cento).” 

Leia-se: 

Art. 1º  Fica concedido reajuste das remunerações dos servidores públicos do Município 

de Itapoá/SC, inativos e pensionistas, no valor de R$ 1,50% (um inteiro e cinquenta 
décimos por cento). 

  Acreditamos que esta adequação irá beneficiar o fluxo de trabalho do IPESI, bem 
como poderá sanar possíveis imprecisões quanto a esta legislação, caso aprovada.  

 Respeitosamente, 

 

__________________________ 

Rodrigo Lopes de Oliveira 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 
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