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PROJETO DE LEI Nº 226-02/2014 
  

Estabelece o índice para a revisão 
geral anual dos servidores do Poder 
Executivo, aposentados e 
pensionistas. 

 
Art. 1º A revisão geral anual de que trata o inciso X, parte final, do art. 37, da 

Constituição Federal será feita nos termos da Lei Municipal nº 3.827, de 10 de março 
de 2004, pela aplicação do índice de 6,33 (seis vírgula trinta e três por cento) aos 
servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas. 

 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações 

próprias do orçamento vigente. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos 
a contar de 1º de janeiro de 2015. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 19 de dezembro de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito Municipal de Estrela 

 
 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 19 de dezembro de 2014. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 226-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos, através deste, 
encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 226-02/2014, que 
estabelece o índice de 6,33% (seis vírgula trinta e três por cento) para a revisão geral 
anual dos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas, em 
atendimento à Lei Municipal nº 3.827, de 10 de março de 2004, alterada pela Lei 
Municipal nº 5.057, de 22 de dezembro de 2009, que estabelece a revisão geral das 
remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais no mês de janeiro de 
cada ano. 

O Projeto ora proposto tem o intuito de repor aos 
vencimentos dos servidores do Executivo Municipal a perda ocasionada pelo processo 
inflacionário, processo esse, que se caracteriza pela depreciação do valor real da 
moeda, em conseqüência ao aumento contínuo e generalizado do nível geral de 
preços de bens e produtos produzidos pela economia, durante um período de tempo.   

O Poder Executivo, consciente dessa perda sofrida pelos 
servidores, vem, neste momento, rever os valores de seus vencimentos, de acordo 
com a inflação ocorrida nos últimos doze meses. 

O percentual ora estipulado tem razão no teto fixado pela 
variação do índice oficial de correção de INPC – Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, nos últimos doze meses, bem como nas disponibilidades orçamentárias. 

A reposição sugerida também será repassada aos 
aposentados e pensionistas, dando cumprimento ao dispositivo constitucional inserto 
no § 8º do art. 40 da Constituição Federal, no que tange à preservação do valor real 
dos benefícios concedidos, com base na Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003. 

Esclarecemos que, de acordo com o § 6º do art. 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, não 
existe necessidade do acompanhamento de impacto orçamentário a presente 
proposta, em vista da reposição salarial em questão já estar prevista no Orçamento 
vigente. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto para 
devida apreciação e posterior emissão de Parecer. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito Municipal de Estrela 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


