
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
Estado de São Paulo

CNPJ: 65.712.069/0001-93
Rua José Galice n01785 - Centro - Fone (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000

Mesópolis/SP,28 de Janeiro de 2015.

Oficio nO.016/2015

EXMO SR.

ELTON APARECIDO DA SILVA MILANI

0.0. Presidente da Câmara Municipal de

MESÓPOLlS-SP.

Senhor Presidente:

Tenho a presente finalidade de dirigir a Vossa
Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. 001 DE
28 DE JANEIRO DE 2015. "Dispõe sobre a regularização da 1a referência (01/A)
e seguintes, da tabela salarial dos servidores públicos ativos, inativos e
pensionistas do Município de Mesópolis e dá outras providências", em caráter de
urgência para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este projeto de lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos
sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atencios~;nte,

c =-,- ~- __ .---.LEANDROAP'l4f~POLARINI
I Câmara MUfI. Mesópa!is Prefeito Municipal

PROTOCOLO
RECEBIDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
Estado de São Paulo

CNPJ: 65.712.069/0001-93
Rua José Galice n01785 - Centro - Fone (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000

. ,
JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o001 DE 28 DE JANEIRO DE 2015.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:-

o Projeto de Lei, em anexo, que encaminhamos à Colenda
Câmara Municipal para as considerações, apreciação e votação dos Senhores
Vereadores, foi motivado pelas razões a seguir expostas:

Dada a correção de salário anual nos termos previstos na Lei
nO042 de 30 de dezembro de 2014, cujo o índice do INPC foi de 6,2283%,
conforme divulgado através do Decreto de n.002 de 09/01/2015 em anexo, nota-
se que a referencia 01/A não atinge o salário mínimo nacional vigente.

Por este motivo, solicitamos aos ilustríssimos Colegas
Vereadores, para que seja aprovado o presente Projeto de Lei que regulariza a 1a
referencia (01/A) e seguintes, da tabela salarial dos servidores públicos ativos,
inativos e pensionistas do Município de Mesópolis.

Deixamos claro também que referida lei cria mecanismo que
impede que as Referências salariais se equivalham, deixando sempre uma
diferença mínima de dois pontos percentuais entre uma e outra referência.
Salientamos, no entanto, que a diferença de dois pontos percentuais entre uma
referência e outra sempre será um mínimo, podendo, como normalmente ocorre,
haver diferença entre referências que ultrapassem tal índice percentual.

Mesópolis,;,r-e 2015.

LEANDRO APARECIDO POLARINI
-Prefeito Municipal-
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DECRETO N°002, DE 09 DE JANEIRO DE 2015.
"Dispõe sobre a revisão geral anual dos
servidores públicos ativos, inativos e pensionistas
do Poder Executivo e Legislativo do Município de
Mesópolis, na forma do inciso X do art. 37 da
Constituição Federal, e em conformidade com a
Lei Municipal n.042 de 30 de dezembro de 2014,
e dá outras providências".

f '

LEANDRO APARECIDO POLARINI, Prefeito Municipal de Mesópolis,
Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

v DECRETA

Artigo 1°_ Fica decretado em conformidade com a Lei Municipal n.042 de
30 de dezembro de 2014, a revisão geral anual dos servidores públicos ativos,
inativos e pensionistas do Poder Executivo e Legislativo do Município de Mesópolis,
na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Artigo 2°_A revisão geral anual de que trata o artigo 1° deste decreto, será
concedida com base em 100% (cem por cento) do indice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC/IBGE acumulado no período posterior ao utilizado na última
revisão, até o mês de dezembro.

Artigo 3°_ Para o exercício de 2015, o índice de revisa o geral das
remunerações dos Servidores Públicos Municipais de Mesópolis e também inativos e
pensionistas dos poderes Executivo e Legislativo, será de 6,2283% (seis, vírgula vinte
e dois oitenta e três por cento).

Parágrafo Único:- Fará parte integrante deste decreto as tabelas de
vencimentos e salários do quadro geral e do magistério, acrescida do percentual
acima.

Artigo 4° - Este Decreto retroagirá a 1° de Janeiro de 2015, nos termos
permissivos do artigo 1° da Lei Municipal n.042 de 30 de dezembro de 2014.

Mesópolis,09 d~ JfJeiro de 2015.

LEANDRO AJ~Woo-POLARINI
Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria, conforme Artigo 92 da LOMM, e afixado na sede da
Prefeitura Municipal.'

G
DIVA DE ARAUJ~OUZA

Coordenadora da Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
Estado de São Paulo

CNPJ: 65.712.069/0001-93
Rua José Galice n01785 - Centro - Fone (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. 001 DE 28 DE JANEIRO DE 2015.

"Dispõe sobre a regularização da 1a referência (01/A)
e seguintes, da tabela salarial dos servidores públicos
ativos,inativos e pensionistas do Município de
Mesópolis e dá outras providências".

ARTIGO 1° -: A referência 01/A deverá, sempre, ter seu valor fixado em no
mínimo 05% (cinco por cento) acima do salário mínimo nacional vigente.

ARTIGO 2° - Caso a reposição salarial, que é feita anualmente, conforme
fixado pela Lei Municipal de n.? 042 de 30 de Dezembro de 2014, não ultrapasse o
salário mínimo vigente vindouro, em mais de 05% (cinco por cento) deverá ser
acrescida à primeira referência (01/A), o percentual acima, sobre o valor fixado no
salário mínimo nacional vigente.

ARTIGO 3° - Todas as referências salariais existentes no quadro de pessoal
Municipal, deverão ter uma diferença da referência seguinte em reais, que seja o
percentual mínimo de 02% (dois por cento).

PARÁGRAFO ÚNICO: A título de exemplificação a referência 02/A deverá ser
no mínimo 02% (dois por cento) maior que a referência 01/A, e assim por diante.

ARTIGO 4° - O servidor sempre fará jus a referência que mais o favorecer,
respeitando o anexo de referências e valores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fará parte integrante da presente Lei
Complementar o Anexo respectivo que dá novos valores às referências salariais dos
quadros de funcionários ativos, inativos e pensionistas do município de Mesópolis-
SP.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica o Poder Executivo autorizado a expedir
anualmente Decreto-Lei que vise corrigir valores referenciais em cumprimento textual
da presente lei.

ARTIGO 5° - O anexo integrante desta Lei Complementar altera o anexo VII -
Tabela de vencimentos e salários da Lei Complementar nO006 de 01 de Setembro de
2014, porém considerar-se-á a revisão geral anual dos servidores públicos
municipais, fixado nos termos da lei nO042 de 30 de Dezembro de 2014 e Decreto
Municipal de n.002 de 09 de Janeiro de 2015, para fins de materialização do anexo
alterado.

ARTIGO 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1° de Janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário e
conflitantes.

r

CÂMARA ~!]'_j::'~ir'.'L DE MESÓPOU esópolis - SP, 28~e aneiro de 2015.
APROV r :L) I>, { U:,\ô,·;iMIDADE 1A'p.

Projeto de l si Comp:O:1IüC::,;,1' i'.'JI)_l.l~~LEANDRO APAR CIDO POLARINI
M[SÓ:"O,-i3, ~ Q / o ~lS' P f't M .. I....._.L........ ., . re el O unlclpa
Pi~ES:D:_.~;TE:

SECRET Ar:;iO:
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cÂMARA MUNI.CIPAL DE MESÓPOLIS
CNPJ: 01.622.808/0001-73

Estad:o de São Paulo

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES (JUSTiÇA E REDAÇÃO, FINANÇA~ E
ORÇAMENTO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLlS.

Nós· membros das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçàmento da Câmara
Municipal de Mesópolis, nos reunimos nesta data às 19h:00mm horas, em Sessão Extraordinária,
no recinto da Câmara. Municipal de Mesópôlis para proceder Parecer do PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N°.001 DE' 28 DE JAN'EIRO DE 2015 "Dispõe sobre a regularização da 1a

referência (01/A) e seguintes, da tabela salarial dos servidores públicos ativos,inativos e pensionistas do
Município de Mesópolis e dá outras providências". . \

E EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:

Somos de Parecer favorável à Aprovação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°.001 DE 28 DE
JANEIRO DE 2015 "Dispõe sobre a regularização da 1a referência (01/A) e seguintes, da tabela salarial
dos servidores públicos ativos,inativos e pensionistas do Município de Mesópolis e dá outras

'-..../providências". Em sua totalidade; vez que o mesmo trata-se de matéria constitucional 'e que preenche
os princípios orçamentários deste Município.

Câmara Municipal de Mesópolis - S.P., aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2015.

ORÇAMENTO'

Rua José Galice, nº 1785 ~\Centro - Cep:15748-000 - Mesópolis-SP
E-máil: camaramesopolis@camaramesopolis.sp.gov.br- Fone/Fax: (17) 3638-6196

mailto:camaramesopolis@camaramesopolis.sp.gov.br-
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