
BANCADA DOS PROGRESSISTAS: 
 
 INDICAÇÃO  
 
Os Vereadores que compõe a Bancada Progressistas de Cândido Godói sugerem, através da 
presente indicação, que o Prefeito Municipal análise a possibilidade de conceder a revisão 
geral anual aos servidores do quadro geral, uma vez que a Lei Complementar nº 173/2020, em 
seu artigo 8º, inciso I, colocou como exceção a possibilidade de concessão de reajustes por 
determinação legal anterior à calamidade pública gerada pela pandemia do coronavírus, sendo 
que a revisão geral anual está prevista na Constituição Federal e na Lei Municipal nº 1.120/95, 
sendo, portanto, anteriores a LC 173/2020. Aliás, o impacto com a revisão geral anual já está 
nas leis orçamentárias aprovadas no ano de 2020, com vigência para o presente exercício 
(2021).  Consigna-se ainda que o art. 8º, inciso VIII, possibilitou a adoção do IPCA para 
preservação do poder aquisitivo (art. 7º, IV, Constituição Federal) do salário do trabalhador, 
sendo que o índice acumulado no ano foi de 3,1252%.  Por fim, registra-se, conforme 
documento em anexo, que o TCE/RS entende ser possível a concessão da revisão geral anual, 
pois visa apenas repor a inflação, diferenciando-se de reajuste, que é a expressão atrelada ao 
conceito de aumento real.  
 
 
JUSTIFICATIVA: Nobres Vereadores, a Bancada dos Progressistas, preocupada com a perda de 
remuneração sofrida nos últimos anos pelos servidores públicos, dentre os quais alguns 
recebem valores líquidos inferiores ao salário mínimo municipal, propõe que o município 
analise a concessão da revisão geral anual mesmo diante da divergência de interpretação da 
Lei Complementar nº 173/2020, editada pelo Governo Federal para fins de combater a crise de 
mercado surgida pela pandemia do coronavírus. Registramos que nosso município não sofreu 
impacto financeiro com a pandemia, sendo que está com as contas e dia e possui condições de 
conceder a revisão geral anual aos servidores públicos. Embora muitos empresas de assessora 
jurídica estão dando parecer contrário à possibilidade de revisão geral anual, entendemos que 
os pareceres de tais empresas, como DPM, CDP e IGAM, são meramente consultivos, cabendo 
ao Município analisar com mais sensibilidade o assunto, uma vez que o próprio Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul opina de forma favorável a concessão revisão geral no 
ano de 2021, sendo que alguns municípios já estão enviando projetos de leis aos Poderes 
Legislativos para análise e aprovação da revisão geral anual.   
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