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RESOLUÇÃO 001/2003. 

MIRIM no uso de suas atribuições: 

(Dispõe sobre concessão de reajuste aos 

vencimentos dos servidores públicos 

municipais da Câmara Municipal, e da outras 

providencias). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal concedeu aos servidores 

municipais um abono salarial de 121o a partir de janeiro de 

2003, em face do elevado índice inflacionário nos ultimo 12 

(doze) meses, que atingiu pelo Índice de Preço ao 

Consumidor IPC em mais de 20i'o. 

CONSIDERANDO que de acordo com a Lei 699/1992 os servidores públicos do 

Poder Executivo têm a isonomia e a aplicabilidade legal nos 

molde do § 2° do artigo 40 e 199 aos servidores do Poder 

Legislativo. 

RESOLVE: 
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Art. 1° Fica concedido um reajuste de 12io (doze por cento) aos vencimentos 

dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo do Quadro 

Permanente de Pessoal. 

Art. 2° Fica também reajustado em 12io (doze por cento), os proventos dos 

inativos e pensionista, no que couber. 

Art. 3° As despesas constantes com a execução da presente RESOLUÇÃO 

correrão a conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

os seus efeitos a contar de 1° de janeiro de 2003 f icando revogadas as 

disposições em contrário. 

A 

CAMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, em 17 de janeiro de 
2003. 
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