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PODER EXECUTIVO 
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LEI N.º 2322/2017, DE 23 DE MAIO DE 2017. 

Autor do Projeto de Lei n.º 010/2017 – Poder Executivo Municipal – Prefeito Municipal 
Fábio Francisco Zuza. 

“Dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos servidores municipais a título de revisão 
anual, cartão alimentação, benefício saúde e dá outras providências correlatas”.  

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo. 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 
Município. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1.º - Ficam reajustados em 6,58% (seis inteiros e cinqüenta e oito décimos por cento) 
os vencimentos dos servidores públicos do Município de Iracemápolis regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Conselheiros Tutelares e Programa 
Emergencial Frente de Trabalho a título de revisão anual de 2017. 

Art. 2.º - O Benefício Cartão Alimentação fica reajustado para a importância de 
R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) a partir de maio de 2017. 

Art. 3.º - O Benefício Saúde fica reajustado para a importância de R$ 84,70 (oitenta e 
quatro reais e setenta centavos) a partir de maio de 2017. 

Art. 4.º - Os vencimentos dos funcionários públicos municipais estatutários, bem como 
os proventos da inatividade e pensão ficam igualmente reajustados nos parâmetros 
estabelecidos no art. 1.º desta Lei. 

Art. 5.º -  As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das 
dotações específicas consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário, 
nos termos do art. 17 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 6.º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
fevereiro do corrente ano. 

Art. 7.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Iracemápolis aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 
- Prefeito Municipal – 

 

PORTARIA Nº 063/2017 DE 23 DE MAIO 2017. 

“Que prorroga suspensão temporária de contrato de trabalho a servidor municipal”.  

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 
Município de Iracemápolis; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica concedida a servidora CLÁUDIA ROSSETTI PEZZATTI, portadora do 
RG n.º 17.208.651-6, ocupante do emprego público permanente de Professora no Ensino 
Fundamental, a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo período de 10 meses, 

para tratar de interesses particulares, a partir de 26/05/2017. 

Art. 2º - A suspensão não será remunerada e nem ocasionará implicações previdenciárias 
e fundiárias em função da suspensão dos recolhimentos. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 
- Prefeito Municipal – 

 

 


