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PROJETO DE LEI NO 77/2022, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONCEDE REVISAO GERAL E

AUMENTO REAL AOS SERVIDORES.

Art. 1。一Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, na foma do disposto

no inciso X do artigo 37 da Const血i9fo Federal, da Lei Organica Municipal, em Seu art. 1 1 1,

§ 7O e Lei Municipal nO 2.178/2010, art. lO, que fixa a data base, COnCeder 6% (seis por cento)

de revisao geral e aumento real, nOS VenCimentos dos servidores do quadro geral, quadro do

magist6rio, eXtenSivo aos aposentados e pensionistas.

§ lO　-　Esta revis各o e reposi9fo salarial alcan9a tOdos os contratos

administrativos e cargos em comissfo.

? 2O - A revi唾O geral anual abrange os servidores efetivos e cargos em

comiss肴o da C含mara de Vereadores.

Art. 2O - Com a revis各o geral宜ca autorizada a altera碑o dos padr6es constantes

nos artigos 36 da lei nO 965/02, que disp6e sobre o Plano de Cargos e Salarios do Quadro

Geral.

Art. 3O - A revis肴o de que trata esta lei esta prevista na Lei de Diretrizes

Or9ament缶ias 2023 e tem cobertura or9amentaria na Lei Or9anent各ria 2023.

Art. 4O - As despesas decorrentes desta Lei correrfb por conta das dota96es

Or亨amentarias espec窺cas, COnStanteS na lei or9amentdria anual.

Art. 5O - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a complementar a

remunera9fo dos servidores que perceber肴o remunera9fb inferior ao sal各rio minimo nacional,

nos termos da Constitui9fo Federal.

Art. 6。 - Esta Lei entra em vlgOr na data de sua publica9fb com efeitos a lO de

janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito de C含ndido God6i/ RS, em.….
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JUSTIFICATIVA

(PL NO 77/2022)

Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras:

Ao encami血ar o presente PrQjeto de Lei, que trata da revisfo geral anual dos

vencimentos do Quadro Geral dos Servidores, O Poder Executivo est各cumprindo a detemina車o

constitucional de revisar賜ualmente os vencimentos dos servidores do Munic王pio.

Dentro das possibilidades宜nanceiras esta sendo concedido a i血a9fb medida pelo

IPCA do dltimo ano e mais un aumento real.

Em rela9fb ao cumprimento da Lei Complementar nO lOl/2000言nfomamos que

este re砧uste esta previsto no LDO 2023 e Lei Or9amentdria de 2023・

Com o encaminhamento deste prQjeto, O Munic壬pio cunpre a legisla9豹em vlgOr

para revisar os vencimentos dos servidores munlCIPalS e COnCeder aumento real em percen血ais

possiveis em confomidade com a arrecada嘩O PreVista.

Atencio samente ,


