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    LEI N°. 1.964, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 

Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração 

dos servidores da Câmara Municipal de 

Guaranésia. 

 

O Prefeito do Município de Guaranésia, Estado de 

Minas Gerais.  

 

Considerando a revisão geral anual da remuneração 

dos servidores municipais, onde foi adotado o índice 

de reajuste 5,91% (cinco inteiros e noventa um 

centésimos de pontos percentuais), sendo 5,56% 

(cinco inteiros e cinquenta e seis centésimos de pontos 

percentuais) referente ao período de janeiro a 

dezembro / 2013, conforme tabela do INPC / IBGE e 

0,35% (trinta e cinco inteiro de pontos percentuais) de 

aumento real. 

 

Considerando que em janeiro de 2013 quando da 

revisão geral anual da remuneração dos servidores do 

Poder Legislativo não foi repassado o aumento real 

concedido aos servidores municipais do quadro do 

Poder Executivo, estabelecido em 1,3022% (um inteiro, 

trinta centésimos e vinte e dois décimos de pontos 

percentuais), tendo limitado-se o reajuste tão somente 

ao índice da tabela do INPC/IBGE de janeiro a 

dezembro / 2012, através da Lei 1.912, de 25 de março 

de 2013. 

 

Considerando que a somatória de 5,9100% (cinco 
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inteiros e noventa e um centésimos de pontos 

percentuais) acrescidos de 1,3022% (um inteiro, trinta 

centésimos e vinte e dois décimos de pontos 

percentuais), acima explicitados resultam no total de 

7,2122% (sete inteiros e vinte e um centésimos e vinte 

e dois décimos de pontos percentuais). 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º. Fica concedida a revisão geral anual, nos termos do inciso X, do 

artigo 37 da Constituição Federal, aos servidores do Poder Legislativo Municipal. 

 

Art. 2º. A revisão geral anual aos servidores do Legislativo fica fixada 

em 7,2122% (sete inteiros, vinte e um centésimos e vinte e dois décimos de pontos 

percentuais), sendo o índice de reajuste a ser adotado 5,5600% (cinco inteiros e 

cinquenta e seis centésimos de pontos percentuais) conforme tabela do 

INPC/IBGE divulgada referente ao período de janeiro a dezembro de 2013, 

acrescidos de 1,6522% (um inteiro, sessenta e cinco centésimos e vinte e dois 

décimos de pontos percentuais) a título de aumento real, incidentes sobre os seus 

atuais vencimentos. 

 

  Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação nos 

locais de costumes, retroagindo seus efeitos a janeiro de 2014. 

 

                     Paço Municipal de Guaranésia, 14 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

João Carlos Minchillo 
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