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LEI MUNICIPAL N° 396/2023.

Disp6e sobre a concessao da revisao geral
anual  dos  vencimentos,  dos  Servidores
Ptiblicos Municipais de Borborema - PB
e df outras providencias.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNIcipIO DE BORBOREMA, Estado da
Parail]a, no uso das atribuig6es que lhe sao conferidas pela Constituigao Federal e pela Lei
Organica Municipal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ela sanciona a seguinte Lei :

Art. 1° -Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a reajustar os vencimentos dos
Servidores  Ptiblicos  Municipais,  ativos  da  Administrapao  direta  e  indireta,  ocupantes  de
cargos de provimento efetivo e/ou comissionado no percentual de 7,43 (sete virgula quarenta
e tres por cento), conforme as datas descritas no 3° paragrafo.

Paragrafo  dnico  -  0  disposto  no  artigo  primeiro  desta  Lei,  nao  se  aplica  aos
servidores ocupantes de cargos do Magist6rio Ptiblico Municipal, pois os mesmos terao seus
reajustes em Lei especifica, no percentual e valor estipulado por Lei Federal, a qual estabe]ece
o piso salarial desta respectiva categoria.

Art. 20 - Esta Lei atende ao que determina o inciso IV art 7° e o inciso X art 38 da
Constitui9ao Federal, ou seja, ao pagamento do salario minimo, fixado em Lei, nacionalmente
unificado, bern como a revisfro geral anual, sempre na mesma data sem distig5o de indices.

Art. 30 -Esta Lei entrara em vigor na data sun publicapao, retroagindo seus efeitos a 1°
de janeiro  de  2023,  para  os  servidores  que  tern  seus  vencimentos  na  faixa  de  urn  salino
minimo nacional vigente,  para os ocupantes dos cargos de ACS - Agentes  Comunitdrios de
Sadde  e  ACE  -  Agentes  de  Combate  as  Endemias,  e  a  1°  de  fevereiro  pra  os  servidores
ocupantes dos cargos nas demais categorias existentes.

Art. 4° - Ficam revogadas as disposig6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Borborema -PB, em 27 de fevereiro de 2023.

EE6TRRBap5RPEfa
''3i  ,   ,y':'9}'j   tci.:'t!',t±,   t+.(9I''   ,I   ''fi8t''  i.I

Av. Gov. Pedro Moreno Gondim -Centro - Borborema-PB
I(83) 3360-1010

E-mail:  pmborborema@hotmail,com


