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LEI N.º 573/2017
Concede recomposição de vencimentos aos Servidores Públicos
Municipais do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

O Povo do Município de Luisburgo, Estado de Minas Gerais, por seus
Representantes na Câmara Municipal, aprova e eu, José Carlos Pereira,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido reajuste correspondente a 5,67%
(cinco inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), a título de revisão
geral anual, incidente sobre os respectivos vencimentos básicos dos cargos
de provimento efetivo e em comissão, constantes da Tabela descrita no
Anexo XI, da Lei Complementar Municipal n.º 227, de 27 de dezembro de
2002, com redação dada pela Lei Municipal n.º 549, de 05 de fevereiro de
2016.
Art. 2º - Para fins de atendimento do salário mínimo fixado
nacionalmente, fica concedido reajuste correspondente a 0,7646% (sete mil,
seiscentos e quarenta e seis milionésimos por cento), a título de
recomposição remuneratória antecipada, incidente sobre o Padrão/Classe
P1-I, constante do Anexo XI, da Lei Complementar Municipal n.º 227/2002,
com redação dada pela Lei n.º 549/2016.
Art. 3º - Fica concedido reajuste correspondente aos
percentuais abaixo identificados, a título de recomposição remuneratória
antecipada, incidente sobre os Padrões/Classes constantes do Anexo XI, da
Lei Complementar Municipal n.º 227/2002, com redação dada pela Lei n.º
549/2016:
I – reajuste de 6,7093% (seis inteiros, sete mil e noventa e três
milionésimos por cento), incidente sobre o Padrão/Classe P1-II;
II – reajuste de 12,6542% (doze inteiros, seis mil, quinhentos e
quarenta e dois milionésimos por cento), incidente sobre o Padrão/Classe P1III;
III – reajuste de 18,6% (dezoito inteiros e seis décimos por
cento), incidente sobre o Padrão/Classe P1-IV;
IV – reajuste de 24,5448% (vinte e quatro inteiros, cinco mil,
quatrocentos e quarenta e oito milionésimos por cento), incidente sobre o
Padrão/Classe P1-V;
V – reajuste de 26,8623% (vinte e seis inteiros, oito mil,
seiscentos e vinte e três milionésimos por cento), incidente sobre o
Padrão/Classe P1-VI; e,
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VI – reajuste de 33,1233% (trinta e três inteiros, um mil, duzentos
e trinta e três milionésimos por cento), incidente sobre o Padrão/Classe P1-VII.
Art. 4º - O disposto nos artigos 1º ao 3º se aplica aos servidores
ativos, inativos e pensionistas da Administração Pública Municipal de
Luisburgo.
Art. 5º - Em razão das alterações promovidas pelos artigos 1º
ao 3º, desta Lei, o Anexo XI, da Lei Complementar n.º 227/2002, com
redação dada pela Lei n.º 549/2016, passa a vigorar de acordo com o
Anexo, desta Lei.
Art. 6º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias do Orçamento vigente.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e
seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
Luisburgo/MG, 1º de fevereiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
LUISBURGO, ESTADO DE MINAS GERAIS, AO
PRIMEIRO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE
DOIS MIL E DEZESSEIS (01.02.2017).

JOSÉ CARLOS PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL DE LUISBURGO
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I – 200,00 ................................ 880,00 ..................(6,477%).................. 937,00
(12,5%)

(...)

(5,9%)

II – 225,00 ............................... 880,00 ...................(12,759%)............... 992,28
(25%)

(...)

(11,8%)

III – 250,00 .............................. 880,00 ...................(19,04%)................. 1.047,56
(37,5%)

(...)

(17,7%)

IV – 275,00 .............................. 880,00 ...................(25,324%)............... 1.102,85
(50%)

(...)

(23,6%)

V – 300,00 .............................. 880,00 ...................(31,605%)............... 1.158,13
(80%)

(...)

(25,9%)

VI – 360,00 .............................. 901,70 .................(30,828%)................. 1.179,68
(100%)

(19,95%)

(32,11%)

VII – 400,00 .............................. 1.055,60.................(17,27%)................ 1.237,90
(137,5%)

(39,94%)

(38,88%)

VIII – 475,00 ............................ 1.231,46...................(5,67%)................ 1.301,28
(175%)

(44,83%)

(43,74%)

IX – 550,00 .............................. 1.274,55...................(5,67%)................ 1.346,82
(227,5%)

(69,74%)

(68,45%)

X – 635,00 ................................ 1.493,75...................(5,67%)................ 1.578,44
(350%)

(140,35%)

(138,53%)

XI – 900,00 ...........................

2.115,15...................(5,67%)................ 2.235,08

(400%)

(164,4%)

(162,39%)

XII – 1.000,00 ........................... 2.326,67...................(5,67%)................ 2.458,59
(500%)

(220,7%)

(218,27%)

XIII – 1.200,00 .......................... 2.822,23...................(5,67%)................ 2.982,25
(...)

(381%)

(377,41%)
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XIV – ........................................ 4.233,35...................(5,67%)................ 4.473,38

