PROJETO DE LEI

Reajusta a remuneragao dos servidores da Camara
Municipal tie Penapolis para o ano de 2020.

Art. 1°
A remunerscac dos servidores da Camara
Municipal de Penapolis para c ano de 2020 sera reajustada, a tftulo
de recomposigao do poder de compra, peia aplicacao do mriice
percentual do IPCA (I3GE) acumuiadc no periodo de Janeiro a
dezembro de 2019, ou seja, 4,3:1% 'quatro inters e trinta e urr
decimos).
Art. 2C O reajuste de que trata o art. 1° da presents lei
e concedido nos termos do incise X do artigo 37, da Constituigsc
Federal, combinado com o artige 14 da Resolucao n°. 53/2005, desta
Casa de Leis.
Art. 3° As despesas decorrsntes da presente lei corre'lo
por conta de dotacao propria, ccnsignaca no orcamencc previamente,
vez que trata-se apertas de reccmposigao de perda salarial sem
ganhos reais.
Art. 4°
Este Sei er.tra em vigor na data de sua
publicagso, retroagindo seus. ore itos a 1° de Janeiro de 2020.
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JUSTIFICATIVA

O projetc de lei em tela objetiva dar cumprirrento eo
estatuido no inciso X do art. 37 ca Constituigao Federal, assim como
a previsao contida no artigo 14 da Resolugao n° 53/2005; no
concernente ao reajuste da remuneracao dos funcionarios da Camara
Municipal de Penapoiis, que deve ser anuai; uma vez observada a
iniciativa privative do Legislativo iccai quanto a materia.
Quanto so criterio utilizado para a definigao do tnbice a
ser aplicado, vale observer que esta Mesa optou por adotsr, como
parametro de recomposigao do poder de compra, o indice percentual
do IPCA (IBGE) acumuiado durante o ano de 2019; por representar o
Indice oficiaf da infiagac no pafs.
Tendc am vista a data-base de reajuste dos servidores da
Camara Municipal ser em Janeiro, coincidindc com o recesso
parlamentar, justifica-se a apresentagao deste projeto ccm efeitos
retroativos a 01 de Janeiro de 2020, visto que em dezembro ainda
nao se tinha o indice acumuiado e somente agora se retomcu os
trabalhos legislatives.
Face ao exposto, rocamos aos nossos respeitaveis Pares
que se dignem em votar favoravs'mente ao presente projeto.
Sala Pereira Rik , 10 da fevereiro de 2020.
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O Sndsee National de Preps ao Consumidor Amp!o'(iPCA)'cle
ciezembro subiu 1',15%, eequanto, ern novernbro, havia registrado’
0,51%. Este foi o maior resuitado para uni rnes de dezernbro desde
2002, quando o IPCA ficou em 2,10%. Ern dezerriDro de 2013, a taxa
foi de 0,15%.'No ano, o iPCA acumuiou variacao de 4,31%, 0,56 p.p.
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O gruDO Allrneiitapo e be^^as sprese-r-toi: a rnaior yariscao, 38%<ve o rnaior . .
impactc, 0f83 ponto percenvpaj (p.p.) en%!'e cp .nova gruposxie prcdutos'e s.erv;y.fe
pesquisados. Ontros seis grupos tambem reyisiraram alia -sm dezembro, com ' ■
destaque para o? Transp0ri:es' {154%) a as Desp-esas pessosls (0,92%). No- tedo
dasqoedas, a maior contrmu-cao negativa vaio aa'Habitacio (5,13"p.p5 cuja
variacao no indice do rnes foi de -0,82%; Os demals grupos ticaram entre a queoa
de 0;48%-nos Artfgosde resMentla e a aka de 0,66% em Cornimlcacao,
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