
PROJETO DE LEI Nº 05, DE 18 DE JANEIRO DE 2018. 

 

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                                                                      
  Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, na forma do disposto no inciso X do 

artigo 37 da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, em seu art. 111, § 7° e Lei Municipal n° 

2.178/2010, art. 1º, que fixa a data base, conceder revisão geral de 3,5 % (três vírgula cinco por cento), nos 

vencimentos dos servidores do quadro geral, extensivo aos aposentados e pensionistas. 

 

  Parágrafo único. Este reajuste alcança todos os contratos administrativos, como equipe 

SAMU, visitadoras(es) do PIM, NASF, Agentes de Endemias, bem como secretários municipais e agentes 

políticos eletivos. 

 

  Art. 2° Com a revisão geral fica autorizada a alteração dos padrões constantes nos artigos 36 

da lei n° 965/02, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários do Quadro Geral. 

 

  Art. 3° A revisão de que trata esta lei está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 e 

tem cobertura orçamentária na Lei Orçamentária 2018. 

 

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 

específicas, constantes na lei orçamentária anual. 

Art. 5º O auxílio-alimentação é reajustado na seguinte proporção: 

I – aumento de 50% para os servidores que percebem remuneração mensal de até R$ 

1.000,00 (mil reais);  

II – aumento de 30% para os servidores que percebem remuneração mensal de até R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais); 

III – aumento de 10% para os servidores que percebem remuneração mensal de até R$ 

2.000,00 (dois mil reais); 

IV – aumento de 5% para os servidores que percebem remuneração mensal acima de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 

  Art. 6° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a complementar a remuneração dos 

servidores que perceberão remuneração inferior ao salário mínimo nacional, nos termos da Constituição 

Federal. 

 

  Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 

1º de janeiro de 2018. 

                

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói/ RS, em 18 de janeiro de 2018. 

 

                                                               

     

 

Valdi Luis Goldschmidt 

Prefeito Municipal 



JUSTIFICATIVA 

(PL Nº 05/2018) 

 

 

 

Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras: 

 

  Ao apresentar a Vs. Exas. o presente projeto de lei que trata da revisão geral dos 

vencimentos, o Poder Executivo está por cumprir a determinação constitucional de revisar anualmente 

os vencimentos dos servidores e agentes políticos do Município, tanto do próprio Executivo e como do 

Legislativo. 

  Diante do estudo do impacto econômico e financeiro realizado pelo setor de finanças, é 

possível tão somente a majoração em 3,5% para o ano de 2018, diante da instabilidade financeira que 

os entes públicos se encontram, sendo esta uma decisão segura, garantindo assim o pagamento em dia 

dos servidores municipais. 

  Assim, é acertada a decisão do Administrador Público em revisar os vencimentos dos 

Servidores na medida da capacidade financeira do Município. 

  Além disso, o presente reajuste está acima dos índices inflacionários, uma vez que o 

IPCA acumulou 2,9473%, o INPC 2,0669% e o IGPM, experimentando variação negativa, resultou em 

-0,5326%.  

  Portando, com base nos índices inflacionários, o reajuste também representa um 

aumento real.  

  Em relação ao cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000, informamos que este 

reajuste está previsto no LDO 2018 e Lei Orçamentária de 2018.  

  Ainda, como no município de Cândido Godói foi fixado o mês de janeiro como o mês 

de referência para a revisão anual, o Poder Executivo está por cumprir a norma constitucional e 

infraconstitucional de encaminhar o presente projeto de lei, cujos efeitos retroagirão à data base 

(janeiro). 

  Relativamente aos reajustes do auxílio-alimentação expressos no art. 5º deste projeto, os 

diferentes percentuais cumprem um papel de melhorar, especialmente, as condições dos trabalhadores 

que recebem vencimentos inferiores.  

  Assim a Administração aplica a equidade no reajuste do auxílio-alimentação, dando 

mais qualidade de vida àqueles servidores que há muito recebem baixos vencimentos e que na maioria 

das vezes as despesas com o custo de vida da família é proporcionalmente maior em relação àqueles 

servidores com padrão de vencimento mais elevado.  



  Vejam que o princípio da igualdade, do qual decorre o princípio da isonomia, não estão 

sendo desrespeitados.  

  O que ocorre é um trato igualitário mais qualitativo, princípio denominado equidade, 

que se aproxima da realidade de fato vivenciada, buscando, ainda que minimamente, a igualdade 

material em face da meramente formal, “tratando os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na 

medida de suas desigualdades”. 

  Devemos ter presente que o reajuste dos vencimentos ora proposto se reflete de forma 

extremamente distinta sobre os diversos padrões de vencimento, de modo que aqueles que possuem 

vencimento básico inferior ao salário mínimo mal percebem o reajuste. 

  Justamente por isso que o auxilio-alimentação representa uma importante parcela dentro 

da remuneração recebida pelo servidor de padrão inferior, visto que é complemento essencial para a 

subsistência de sua família.  

  Com o encaminhamento deste projeto, o Município cumpre a legislação em vigor para 

revisar os vencimentos dos servidores municipais em percentuais possíveis em confronto com a 

arrecadação prevista.  

  

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói/ RS, em 18 de janeiro de 2018. 

 

                                                               

     

 

 

 

 

Valdi Luis Goldschmidt 

Prefeito Municipal 

 


