Projeto de Lei nº 99, de 06 de setembro de 2019.
Origem Poder Legislativo
Concede reajuste salarial aos servidores públicos do Poder Legislativo
de Itapoá.

LEI
Art. 1º Fica concedido reajuste salarial de 3% (três por cento) aos servidores públicos do
Poder Legislativo de Itapoá, exceto para os agentes políticos, que deverá ser saldado da
seguinte forma:
I – 1% (um por cento) no mês de dezembro de 2019;
II – 1% (um por cento) no mês de fevereiro de 2020; e,
III - 1% (um por cento) no mês de março de 2020.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas rubricas orçamentárias
3.3.1.90 e 3.3.1.91.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Itapoá, 06 de setembro de 2019.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI 99/2019
Senhora Vereadora e Senhores Vereadores,
A presente propositura tem por objetivo conceder reajuste salarial de 3% aos
servidores públicos da Câmara Municipal de Itapoá, uma vez que o Projeto de Lei nº 80/2019,
oriundo do Executivo, prevê o reajuste somente aos servidores daquele Poder. Sendo assim, a
Mesa Diretora, após análise junto ao Setor Contábil e, atendendo à reivindicação dos
servidores deste Poder, vem, através do presente Projeto de Lei, solicitar a autorização dos
demais Pares para conceder o mesmo percentual de reajuste salarial aos servidores do Poder
Legislativo.
Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, diante o exposto, apresentamos o
Projeto de Lei nº 99/2019, solicitando que seja discutido e aprovado nos termos regimentais.
Câmara Municipal de Itapoá, 06 de setembro de 2019.
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