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    Lei nº  2.583 de 08 de abril de 2019. 

 

“Dispõe sobre o recomposição salarial 

dos servidores Públicos Estatutários e 

Celetistas, do Poder Executivo 

Municipal de Getulina .” 

 

ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA, Prefeito 

Municipal de Getulina, Estado de São Paulo, usando das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º - A partir do dia 01 de março de 2019 

ficam recompostos em 3,86% (três inteiros e oitenta e seis 

centésimos por cento) conforme o índice registrado no período de 

Abril/18 a Fevereiro/19, pelo INPC/IBGE, os Padrões e Referências 

atualmente em vigor, respectivamente dos Funcionários Estatutários 

e Servidores Públicos regidos pela C.L.T. (Consolidação das Leis do 

Trabalho), ativos desta Prefeitura Municipal. 

 

Parágrafo Único - Os benefícios deste artigo ficam 

extensivos aos inativos e pensionistas do Quadro Estatutários e do 

Quadro de Servidores da C.L.T., apostilando-os em seus títulos. 

 

Artigo 2º - Para efeito desta Lei, serão 

reajustados os adicionais por tempo de serviço e sexta parte. 

 

Artigo 3º - O salário esposa concedido será 

reajustado de acordo com índice de recomposição citado nesta lei. 

 



       PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA 
               Praça Bernardino de Campos, nº 184 – Centro –Getulina – SP  CEP 16450-000     Fone(14)3552-9222 

                                               CNPJ  44.528.842/0001-96 E-mail: pmgetu@terra.com.br 
 
 

 

 

Artigo 4º - As despesas com a execução da 

presente Lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento 

vigente, constante dos elementos de despesas nº 3190.01.00, 

3190.03.00, 3190.11.00, 3190.13.00 e 3190.16.00. 

 

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo 

seus efeitos a partir de 1º de Março de 2019. 

 

Getulina, 08 de abril de 2019. 

 

 

 

       (ASSINADO NO ORIGINAL) 

ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de 

Getulina, em data supra. 

 

        

      (ASSINADO NO ORIGINAL) 

FÁBIO GARCIA 

Responsável pela Secretaria 

 

 

 


