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LEI COMPLEMENTAR Nº 464, DE 16 DE JUNHO DE 2016.

Concede reajuste de vencimentos, amplia o período de
licença e dá outras providências.

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville
aprovou e ele sanciona a presente Lei Complementar: 

Art. 1º  Fica o Execu�vo Municipal autorizado a conceder reajuste de vencimento de 9,83% (nove inteiros
e oitenta e três centésimos por cento) aos servidores a�vos, ina�vos e pensionistas do Município de
Joinville, sendo: 

I - 2,00% (dois por cento), a par�r de 1º de agosto de 2016; 

II - 2,00% (dois por cento), a par�r de 1º de outubro de 2016; 

III - 2,00% (dois por cento), a par�r de 1º de dezembro de 2016; 

IV - 3,83% (três inteiros e oitenta e três centésimos por cento), a par�r de 1º de fevereiro de 2017. 

Parágrafo único. Os reajustes constantes dos incisos I, II, III e IV, do caput deste ar�go, serão somados de
forma não acumula�va e incidirão sobre o vencimento do mês de abril de 2016. 

Art. 2º  VETADO. 

Art. 3º  VETADO. 

Art. 4º  As despesas com a presente Lei Complementar correrão à custa do orçamento vigente. 

Art. 5º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a par�r de 1º de maio de
2016. 

Udo Döhler 
Prefeito 
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Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em 16/06/2016, às 17:41, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. 

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�ps://portalsei.joinville.sc.gov.br/informando
o código verificador 0292433 e o código CRC B2A3BAAC. 
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