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LEI N.e 1.147, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

"Dispõe sobre revisão geral anual às remunerações e
subsídios dos servidores públicos, ativos e inativos, do Poder
Executivo e membros do Magistério do Município de Guia
Lopes da Laguna-MS e dá outras providências".

CONSIDERANDO o dever do Estado de conceder a revisão geral pelo menos uma vez por ano, nos
termos do art. 37, X, CF,

CONSIDERANDO que á luz da legislação eleitoral (Lei 9504/97) e Lei de Responsabilidade Fiscal LRF é lícita a revisão dos vencimentos dos servidores públicos em ano eleitoral para a
recomposição da perda de seu poder aquisitivo, sem qualquer restrição temporal, bem como que,
diante do art. 21, parágrafo único, da LRF, considera nulo o ato de que resulte aumento de
despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao fim do mandato do titular de poder ou

órgão, é de se consignar que a vedação contida no mencionado dispositivo não é aplicável à
revisão geral anual;

CONSIDERANDO que a última revisão geral anual aos servidores ativos e inativos do Poder
Executivo e membros do Magistério do Município de Guia Lopes da Laguna-MS foi concedida em
01 de janeiro de 2015, data base da categoria, através da Lei 1.124/2015e 1.125/2015;
CONSIDERANDO a necessidade de compor as perdas salariais dos agentes vinculados ao Poder
Executivo, referente ao exercício de 2015;
JÁCOMO DAGOSTIN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 12. Será concedida revisão geral anual às remunerações e subsídios dos servidores públicos,
ativos e inativos, do Poder Executivo e membros do Magistério do Município de Guia Lopes da

Laguna-MS no percentual de 10,54% (dez inteiros e cinqüenta e quatro centésimos por cento),
que corresponde à variação do índice inflacionário IGPM-FGV, no período de 01 de janeiro de 2015
a 01 de janeiro de 2016.

Parágrafo único. O percentual mencionado no caput deste artigo será aplicado a todas as verbas
remuneratórias pagas aos servidores públicos abrangidos por esta Lei, inclusive, gratificações.
Art. 22. Será concedida complementação à remuneração dos servidores ocupantes de cargo, que
não atingirem o valor do salário mínimo vigente no País.
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Parágrafo Único. A complementação referida no caput do artigo precedente está amparada no
art. 39 §32 e art. 72 inciso VII da Constituição Federal e seu valor será definido pela diferença
apurada entre soma de todos os valores atribuídos à título de remuneração e o salário mínimo
vigente no País.

Art. 32. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 42. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da
data de 01 de dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Guia Lopes da Laguna, aos 30 de novembro de 2016.
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