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LEI COMPLEMENTAR N° 001, DE 16 DE JANEIRO DE 2015.  

(Dispõe sobre a revisão geral anual conforme preceitua o inciso X 
do artigo 37 da Constituição Federal, referente à inflação medida pelo índice IPC 
da FIPE, no exercício de 2014, para os Servidores do Poder Legislativo e dá 
outras providências). 

LEANDRO APARECIDO POLARINI, Prefeito Municipal de 
Mesópolis, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei. 

Art. 1° A remuneração e os vencimentos básicos dos servidores da 
Câmara Municipal de Mesópolis, Estado de São Paulo, ficam reajustados no 
percentual de 5,20% (cinco virgula vinte por cento), correspondente ao índice IPC 
da FIPE acumulado no exercício de 2014, nos termos do anexo I que passa a 
fazer parte integrante desta Lei, a partir de 1° de janeiro de 2015. 

Parágrafo único — O índice mencionado no presente artigo incidirá 
sobre os vencimentos básicos percebidos em Janeiro do corrente ano, a Tabela 
de Vencimentos passa a vigorar na forma do anexo I da presente Lei. 

Art. 2.° As despesas decorrentes desta Lei, correrão a conta das 
dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, podendo ser 
suplementadas se necessário, mediante anulação de outras. 

Art. 3.° Fica alterado o Anexo da Lei Complementar n° 004 de 13 de 
março de 2014 que passa a vigorar com seus valores corrigidos mediante o 
presente reajuste. 

Art. 4.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 1° (primeiro) de janeiro de 2015, revogando-se as disposições 
em contrário. 

Mesópolis - SP, 1 9Ie Janeiro de 2015. 
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Prefeito Municipal 

Registrado nesta Secretaria, conforme Artigo 92 da LOMM, e afixado na sede da 
Prefeitura Municipal. 

DIVA DE ARAUJO SOUZA 
Coordenadora da Administração 
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