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Lei n.º1772, de 26 de junho de 2012

“Concede Revisão Geral Anual aos 
Servidores Municipais e Dá Outras 
Providências”.

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.  1º  O índice de revisão geral  anual  a ser concedido aos servidores
municipais será de 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos), levando-se em conta
os quatro primeiros meses do ano de 2012, em virtude da Lei eleitoral. 

Parágrafo Único:  Serão beneficiados pela presente revisão, os servidores
do  Quadro  de  Provimento  Efetivo,  ativos,  inativos,  pensionistas,  inclusive  servidores
detentores de cargos de provimento em comissão e contratados. 

Art.  2º Em  decorrência  da  presente  lei  o  valor  do  Padrão  Referencial
estabelecido pelo Art. 26 da Lei 701/94 é fixado em R$ 208,62 (duzentos e oito reais e
sessenta centavos), a contar de 01 de junho de 2012.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação
orçamentária própria.

Art. 4º   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Formigueiro, 26 de junho de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Jaime Carlos Renck Filho
Secretário da Administração



Projeto de Lei n.º 28/2012

J U S T I F I C A T I V A

O Projeto  de  Lei  n.º  28/12  ora  apresentado  visa  dar  cumprimento  ao  preceito

constitucional insculpido no art. 37, X, da Constituição Federal, que versa sobre a revisão

anual da remuneração dos servidores do Município de Formigueiro. 

O Executivo Municipal tomou por base o acumulado do período de janeiro de 2012

até abril de 2012, utilizando-se o  Índice Geral de Preços Mercado – IGPM da Fundação

Getúlio Vargas. Tal índice é relativo aos quatro primeiros meses do ano, em face da Lei

Eleitoral vigente.

Cabe-nos dizer que este valor ora apresentado é máximo possível que podemos

no momento apresentar.

Por  estes  relevantes  motivos,  pede-se  a  esta  egrégia  Casa  Legislativa,  a

aprovação do referido. 

Formigueiro, 26 de junho de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal
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