
MENSAGEM ADITIVA AO PLC 30/2013 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNAL DE JUSTIC;A DO ESTADO DE SAO PAULO 

OFÍCIO N° 482/13-SEMA 1.1.3  

PROCESSO N°4.40212013 - SPRH 2.2.2 

São Paulo, 02 de outubro de 2013. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dos ilustres integrantes dessa Augusta 

Assembleia Legislativa Mensagem aditiva ao Projeto de Lei Complementar n°  30/2013, acrescentando 

dispositivo ao aludido projeto, de modo a prever-se o  parcelamento do índice ali previsto, conforme 

entendimento com 0 Colégio d e Lideres em data de ontem. 

Aproveito a oportunidade  para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevada  consideração. 

IVAN RICARDO GARISIO SARTORI – Presidente do Tribunal de Justiça 

À Sua Excelência 0 Senhor 

Deputado SAMUELMOREIRA 

DD. Presidente da Assembleia Legislativa 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° , DE       DE     DE 2013 

Dispõe sobre os vencimentos dos servidores integrantes das classes regidas pela Lei Complementar n° 1.111, 

de 25 de maio de 2010. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar: 

Artigo 1° - Ficam reajustados os valores das Escalas de Vencimentos instituídas pelos incisos I, II e III do 

artigo 3° da Lei Complementar n° 1.111, de 25 de maio de 2010, fixados nos termos dos Anexos I e II desta lei 

complementar, na seguinte forma: 

I - a partir de 1° de janeiro de 2014, 2% (dois inteiros por cento); 

II - a partir de 1º  de janeiro de 2015, 2% (dois inteiros por cento ); 

III - a partir de 1 ° de janeiro de 2016, 2% (dois inteiros por cento); 

IV - a partir de 1 ° de janeiro de 2017, 2% (dois inteiros por cento); 

V - a partir de 1 ° de janeiro de 2018, 0 percentual complementar a fim de totalizar 10,55% (dez inteiros e 

cinquenta e cinco centésimos por cento) diluído em cinco anos. 

Parágrafo único - Ficam substituídos na conformidade dos anexos desta lei complementar, os anexos da Lei 

Complementar n° 1.111, de 25 de maio de 2010, a seguir indicados: 



I - Anexo III - Escala de Vencimentos - Cargos Efetivos, e  

II - Anexo IV - Escala de Vencimentos - Cargos em Comissão. 

Artigo 2° - 0 disposto no artigo 1 ° desta lei complementar aplica-se, no que couber, aos inativos e 

pensionistas. 

Artigo 3° - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar correrão à conta de dotações 

Orçamentárias consignadas no Orçamento-Programa vigente, suplementadas, se necessário. 

Artigo 4° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 

GERALDO ALCKMIN - Governador do Estado de São Paulo 






