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LEI Nº 1174, DE 21 DE MAIO DE 2019. 

 
 

“Dispõe sobre a Concessão de Aumento Real 
Salarial, e de Revisão Geral Anual da 
Remuneração dos Servidores da Câmara 
Municipal de Alto Garças-MT, e dá outras 
providências.  
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei Orgânica do Município, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou,  e ele sanciona e faz publicar a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica concedido aumento real aos vencimentos dos servidores públicos da Câmara 
Municipal; servidores efetivos e comissionados, em 5,99% (cinco inteiros e noventa e 
nove centésimos por cento), sobre os vencimentos fixados na Lei Municipal 877/2011, e 
suas alterações, mais precisamente nas tabelas do anexo I, II, III; em atendimento ao 
princípio da isonomia, previsto na Lei Orgânica Municipal de Alto Garças-MT, em seu 
parágrafo único do artigo 82, combinado com a Lei Municipal n. º 1160, de 08 de março de 
2019.   
 
Art.2º. Fica a remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Alto Garças-
MT constante das tabelas do Anexo I, II e III da Lei Municipal 877/2011 e de suas 
alterações/revisões; reajustada a título de recomposição em 5,07% (cinco inteiros e sete 
centésimo por cento), conforme índice apurado pelo índice do INPC no período de 01 
(um) ano; nos termos do inciso X, do art. 37 da Constituição Federal c/c artigo 15 da Lei 
877, de 17 de novembro de 2011. 
 
Art. 3º. Os recursos destinados ao custeio da presente revisão serão oriundos das 
dotações orçamentárias próprias. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 01 de maio de 2019.  

Autoria: 
Mesa Diretora da Câmara Municipal 

 
Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças – MT , em 21 
de Maio de 2019. 
 
 

CLAUDINEI SINGOLANO 
Prefeito Municipal de Alto Garças – MT 

 
 

 


