
EMENDA   LEGISLATIVA   N°.   22/  2019  
TIPO: MODIFICATIVA   N°.   01  /2019  

PROJETO DE LEI Nº. 57/2019

Fixa o índice de revisão geral anual das remunerações de todos os
servidores públicos e agentes políticos do município de Itapoá/SC
e dá outras providências.

Modifica a Ementa do Projeto de Lei nº 57/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

Fixa o índice de revisão geral anual das remunerações de todos os servidores públicos e
agentes políticos do município de Itapoá/SC e dá outras providências.

Fixa  o  índice  de  revisão  geral  anual  das  remunerações  dos   servidores  públicos  e
subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo do município de Itapoá/SC e dá
outras providências.

Modifica o artigo 1º do Projeto de Lei nº 57/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art.  1º A revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais e
agentes políticos da administração direta, será concedida através do percentual acumulado
entre maio de 2018 e abril de 2019, do Índice Nacional de Preços aos Consumidores –
INPC, fixado em 5,07% (cinco inteiros e sete centésimos por cento).  

Art. 1º A revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais e o
subsídios dos agentes políticos  da administração direta do Poder Executivo,  que será
concedida através do percentual acumulado entre maio de 2018 e abril de 2019, do Índice
Nacional de Preços aos Consumidores – INPC, fixado em 5,07% (cinco inteiros e sete
centésimos por cento).

Câmara Municipal de Itapoá, 11 de junho de 2019.
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