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PROJETO DE LEI Nº 007/2020. 
 

 

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E 

AGENTES POLÍTICOS, NOS TERMOS DO 

INCISO X DO ARTIGO 37 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

 

O PREFEITO DE IPORÃ DO OESTE, Estado de Santa Catarina, faz saber a 

todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores votou 

e aprovou e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a revisão 

geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais e aos subsídios 

dos agentes políticos, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. 

Art. 2º O percentual da revisão geral anual para os servidores públicos 

municipais será de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento), correspondente 

às perdas inflacionárias medidas pelo INPC, acumuladas no período de 1º de março 

de 2019 a 29 de fevereiro de 2020, calculado sobre o respectivo vencimento e 

subsídio, a ser incorporado a partir de 1º de março de 2020. 

Art. 3º Os vencimentos que, mesmo com a aplicação do percentual de que 

trata o art. 2º desta Lei, ficarem com valor inferior ao Salário Mínimo Nacional 

serão corrigidos até atingir este valor. 

Art. 4º Não se aplica à presente Lei, aos membros do Magistério, aos 

Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemias-ACE, os 

quais são beneficiados com a atualização do piso salarial das respectivas 

categorias. 

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão à 

conta do orçamento vigente. 
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Iporã do Oeste – SC, 16 de março de 2020. 

 

 

LÚCIO MALLMANN 

Prefeito  
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores. 

 

Temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de Vossas 

Excelências, o presente Projeto de Lei, que CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL 

AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AGENTES POLÍTICOS, NOS 

TERMOS DO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, em regime de urgência. 

A revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais 

e subsídios dos agentes políticos é uma garantia assegurada no inciso X, do art. 37, 

da Constituição Federal e art. 152 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

Dessa forma, visa o presente PL, dar cumprimento ao disposto nas 

legislações acima citadas, de modo a restabelecer o poder de compra dos 

servidores, efetuando-se a reposição de acordo com as perdas inflacionárias 

acumuladas no período. 

Assim, nos termos dos índices oficias, a reposição a ser concedida, restou 

fixada no percentual de 3,92 (três, vírgula noventa e dois por cento), a ser aplicado 

à todas as categorias do funcionalismo municipal do Poder Executivo, com exceção 

dos membros do Magistério, aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de 

Combate a Endemias-ACE, os quais são beneficiados com a atualização do piso das 

respectivas categorias. 

A alíquota de revisão reflete a inflação acumulada do período de março de 

2019 a fevereiro de 2020 conforme fixado no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(INPC/IBGE).  



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Projeto de Lei – Folha 4 de 4 

 

O valor apresentado foi considerado justo, possível e legal para a 

recomposição salarial proposta, levando em consideração, a situação econômica do 

Município. 

Justifica-se ainda, o pedido de tramitação em regime de urgência, em razão 

das inúmeras tratativas administrativas que se fazem necessárias para que o 

referido percentual possa ser concedido a cada um dos servidores ainda na folha 

do corrente mês. 

Necessário esclarecer, que o Setor de Recursos Humanos da 

municipalidade, é composto por uma única servidora, com carga horária de 40 

horas semanais, que terá a incumbência de parametrizar a reposição a todos os 

servidores, gerando grande carga de trabalho em curto período, de modo que, caso 

não seja apreciado com urgência, inúmeros serão os prejuízos e transtornos a 

administração pública. 

Estas, Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são 

as razões que nos levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e 

deliberação dessa honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado e 

aprovado em regime de urgência. 

 
 

Iporã do Oeste – SC, 16 de março de 2020. 

 

 

 

 LÚCIO MALLMANN  

Prefeito  


