
CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ
Câmara Municipal "José Serafhim"

Catiguá/Estado dê Sâo Paulo

RESOLUçÃO N.o 002/2016

"Dispõe sobre a Revisão Geral Anual da
remuneração dos servidores públicos da Câmara
Municipal de Catiguá, no exercício de 2016 e da
outras providências".

O VEREADOR JOÃO BASAGLIA presidente da Câmara MuniciDat de
catiguá, no uso de suas atribuigões legais e com base no art.3o, letra "1", do Regimento Intêrno. promurga a
seguinte Resolução:

ARTTGO 10. Fica o poder Legistativo de Catiguá autorizado a proceder a
Revisáo Geral.Anual da remuneraçâo dos servidores públicos da câmara, a partir de 1o de janeió de zoto,
em consonância com o inciso X, do artigo 37, da Constituição Federat.

_ ARïlcO 2j,O índice a ser aplicado será o de 6,00%, correspondente ao
Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, medido e divulgado pelo lnstituto Brasileiro de GeograÍia
e Estatística (IBGE), acumulado no período de Janeiro a Dezembro/2015.

Parágrafo Primeiro, O índicê de revisão deÍìnido no caput será aplicado
sobre o salário base de todos os servidores do legislativo municipal, com vínculo sob qualquer regime
trabalhista ou Drovimento.

Parágrafo Sêgundo. Com a aplicação do Índice de que trata o,,caput"
deste artigo, os Anexos I e ll, da Resolução no Q1, de 21 de setembro de i 999, ficam alterados ê atualizados
prevalecendo o estabêlecido nesta Resolucão.

ARTIGO 30, A folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipa
de Catiguá, a paÍir do mês de FevereiÍo de 2016, deverão observar o valor máximo Íixado Dela Emenda
Constitucional 4112003, submetendo como limite de todâs as verbas remuneratórias dos servidores deste
ìegislativo municipal ao valor do subsldio percebido pelo Prefelto Municipal, ainda que referidas verbas
tenham sido adquiÍidas sob o regime legal anterior.

ARTIGO 40. As despesas com a execução desta Resolução correráo à
conta de dotação orçamentária própria.

ARTIGO so,Esta Resolução entrará êm vigor na data de suâ publicação.
revogadas as dìsposições em contrário e Íetroagindo seus efeitos a 1o de janeiro de 201ô.

Câmara Municipal de aos dezessete dias de mês de fevereiro 2016
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