
Lei 1520 de 30 de junho de 2008 

 
Concede reposição salarial aos 
Servidores Municipais. 

 

 
João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em 

cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

 
Art. 1.° - Fica concedida  reposição salarial de 4,66 % (quatro inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) nos vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo, 
dos Cargos de Provimento em Comissão, das Funções Gratificadas e dos Servidores 
Contratados ativos e inativos do Município de Formigueiro, retroativo a 1º de maio de 2008. 

 
Art. 2º - Em conseqüência, o valor do Padrão Referencial fixado pelo Art. 26 

da Lei nº 701/94, de 20.12.94, passa a ser de R$ 176,66 (cento e setenta e seis reais e 
sessenta e seis centavos), a contar de 1º de maio de 2008. 

 
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das 

dotações específicas constantes do orçamento. 
 
Art. 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  2004, revogadas as disposições  
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro 

Em  30 de junho de 2008. 

                      
 
 

 João Natalício Siqueira da Silva                        
                                                                      Prefeito Municipal                            

 
 
 
 
 
 
 
 

Registre-se   e   Publique-se 

 

  Sandra Alves da Silva 
Secretário da Administração 
 
 
 



 
  Ref. ao Plei n.º 35/2008 

 
 
 

Justificativa 

 

 
 
 
O Executivo municipal, sensível às perdas salariais que os servidores tiveram no 

período de 01 de janeiro a 31 de maio, motivados pela inflação oficial medida pelo IGPM-

FGV, busca com o presente Projeto de lei recuperar na forma de reposição tal defasagem, 

oferecendo 4,66% para pagamento no mês de julho de 2008, com efeito retroativo ao mês 

de maio, data base da categoria, estipulada pelo art. 205 da Lei Municipal nº 1.329/2005, 

que Estabeleceu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município. 

O referido percentual é o máximo que o Executivo municipal pode dispor neste 

momento, em vista da Legislação Eleitoral, embora sua vontade fosse oferecer percentual 

de maior montante. 

Diante da singeleza da matéria não há necessidade de maiores delongas nesta 

justificativa, rogando aos nobres Edis a aprovação do presente projeto. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro, 

Em, 26 de junho de 2008.  

 

 

João Natalício Siqueira da Silva 

                                                                                        Prefeito Municipal 

 
 

 


