
/>\UHV^v?\
Juntos construindo uuvi cldadc molhoi

LEI MUNICIPAL N. 1.877, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2.016

"Disp&e Sobre AtualizagSo dos Vencimentos dos Cargos 
do Magist6rio do Municlpio de Turmalina, Con forme Lei 
Municipal n. 1.608/2.011, alterada pelas Leis Municipals 
n0's 1.827 e 1.847/2015 e Lei Nacional 11.738/2008 e 
Contdm Oulras Disposigdes.

0 Prefeito Municipal de Turmalina faz saber que a Camara Municipal aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Os valores dos vencimentos dos cargos estipulados no § 7° do art. 36 da 
Lei Municipal n° 1.608, alterado pela Lei Municipal n° 1.847/2015, do municlpio de 
Turmalina, ficam reajustados, a partir de 1° de janeiro de 2.016, no percentual de 
11,36% (onze inteiros e trmta e seis centesimos por cento), cujo indice de reajuste 
ccrresponde ao aumento do Piso Nacional do Magisterio, conforms determina o 
artigo 30. §1° e §2°, da Lei Municipal n. 1.608/2.011, alterado pela Lei Municipal n° 
1.827/2015.

§ 1° - Os vencimentos dos servidores que n5o atingirem o valor do saterio mlnimo 
vigente em 2.016, com o reajuste previsto no caput deste artigo, serao 
reajustados para o valor do salario mlnimo vigente.

§ 2° - Os servidores do magisterio que nSo se enquadrarem no disposto no art. 
36. § 7° da Lei Municipal n° 1.608/2011, alterado pela Lei Municipal n° 
1.847/2015, farao jus a aumento de 11,28 (onze inteiros e vinte e oito cedtesimos 
por cento), correspondente £ varia$ao do INPC (Indice de pregos ao consumidor).

§ 3° - Os valores dos vencimentos dos..cargos constantes do Anexo IV, da Lei 
Municipal n. 1.608/2011, a partir de 1° de janeiro de 2.016, serSo reajustados 
conforme os Indices acima.

Art. 2° - As despesas decorrentes da execugSo desta Lei correrSo d conta de 
dotagOes consignadas no orgamento em vigor.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, retroagindo seus 
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2.016, estando revogadas as disposigbes em 
contterio.
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