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RESoLUÇÃo N"oo t i 2015

"Dispõe sobre a Revisão Geral Anual da remuneração dos
servidores públicos da Câmara Municipal de catiguá, no
exercício de 2015 e da outras providências".

ABII9Q-!:.FÌca o Poder Legislativo de CatÌguá autorizado a pfoceder a
Revisão Geral Anual da remuneraçáo dos servidores públicos da câmara, a partir de 1o de janeiro de 2015,
em consonância com o inciso X, do artigo 37, da constìtuiçâo Federal

ARTIGO 2o.O indice â ser aplicado será o de 6,22834/o, correspondente
ao indice Nacional de PreÇos ao Consumidor - INPC, medido e divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e EstatÍstica (IBGE), acumulado no período de Janeiro a Dezembrcl2j14

Parágrafo Primeiro. O índice de revisão definido no caput será aplicado

sobre o salário basê de todos os servidores do legislativo municipal, com vinculo sob qualquef regime
trabalhista ou provimento.

Parágrafo Segundo Com a aplicação do índice de que trata o "caput"

deste artigo, os Anexos I e l l , da Resolução n" 01, de 21 de setembro de 1999, ficam alterados e atualizados,
prevalecendo o estabelecido nesta Resolução.

ARTIGo 3". A folha de pagamento dos servidores da Câmara l\4unicipal

de catiguá, a padif do mês de Fevereiro de 2015, deverá obseryar o valor máximo Íixado pela Emenda
Constituìional 4112003. submetendo como limite de todas as verbas remuneratórias dos servidofes deste

legislativo municipal ao valor do subsidio percebido pelo Pfefeìto Municipal, ainda que referidas vefbas

tenham sido adquiridas sob o regime legal anterior.

ARTIGo 4". As despesas com a execução desta Resolução correrão à

conta oe dotação orçamentária própria.

ARTIGO 5". Esta Resoluçâo entfará em vigor na data de sua pubÌicação'

revogadas as disposiçÕes em contrário e retroagindo seus efeitos a 1o de janeiro de 2015.

Câmara Municipal de Catiguá, aos vìnte dias do mês de fevereiro de 2015

Registrado Publicado nesta na data supra


