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LEI COMPLEMENTAR N° 027/2015

18/06/2015

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO
PROCOPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, FREDERICO CARLOS DE CARVALHO
ALVES, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte a seguinte:

PROMULGADO
Sala da* Saaaõaa

LEI COMPLEMENTAR

EMENTA: Dispõe sobre a revisão anual de vencimentos

para os servidores públicos efetivos e comissionados da

Câmara Municipal de Cornélio Procópio - PR, na forma do

inciso X do art. 37 da Constituição Federal e altera o art.

78 da Lei 216/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos do

Município de Cornélio Procópio - PR).

Art. Io - Fica fixado em Io de março de cada ano a data - base para o reajuste geral anual

sobre o vencimento e demais vantagens pecuniárias que compõe a remuneração dos servidores da

Câmara Municipal de Cornélio Procópio - PR.

Parágrafo Único: As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber aos servidores inativos e
pensionistas da Câmara Municipal de Cornélio Procópio - PR.

Art. 2o - O índice a ser utilizado para o reajuste de vencimentos e demais vantagens

pecuniárias de que trata esta Lei será, no mínimo, a variação acumulada da inflação para o período

de 12 (doze) meses, sempre apurado em período correspondente a Io de março do ano anterioraté

28 de fevereiro do ano do reajuste.

§1° O reajuste mínimo descrito no caput deste artigo destina-se exclusivamente a recomposição das

perdas inflacionárias, evitando-se, assim, a redutibilidade dos vencimentos dos servidores.

§2° Os valores de reajuste eventualmente concedidos acima do índice inflacionário acumulado para

0 período de 12(doze) meses, serão considerados como ganho real.

§3° Em caso de omissão na elaboração do projeto de Lei que concede o percentual do reajuste, a

remuneração dos servidores do Legislativo Municipal estará automaticamente reajustado pelo

último índice aplicado por Lei anterior à data - base.

Art. 3" - A revisão geral anual de que trata o art. I2 observará as seguintes condições:

1- autorização na lei de diretrizes orçamentárias;

II - definição do índice em lei específica;
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