
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº. 001 DE 03 DE JANEIRO DE 2.022. 
 
Estabelece o índice para a revisão geral a-
nual dos vencimentos e dos subsídios dos 
servidores do Município, inclusive do Prefei-
to, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários, 
e dá outras providencias. 

 
EMERSON CAVALI DE VARGAS, Vice-Prefeito no exercício do cargo de 

Prefeito Municipal de Inhacorá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribu-
ições legais,  

 
Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e 

promulgo a seguinte LEI: 
 

 Art. 1º A revisão geral anual, de que trata o inciso X, parte final, do art. 
37 da Constituição Federal, é concedida com a aplicação do índice de 10% (dez por  
cento) sobre os vencimentos e os subsídios dos servidores do Município (Poder E-
xecutivo), Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, em atendi-
mento ao art. 40, § 8º da Constituição Federal. 
 

Parágrafo Único: A revisão geral anual estabelecida por esta Lei é 
correspondente ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021. 

 
 Art. 2º A despesa decorrente será atendida pelas dotações próprias do 
orçamento para o ano de 2.022. 
 
 Art. 3º Esta lei retroage seus efeitos a 1º de janeiro de 2.022. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INHACORÁ/RS, EM 03 DE 
JANEIRO DE 2.022. 

 
 
 

              EMERSON CAVALI DE VARGAS 
             Vice-Prefeito em Exercício 

 
 

 

 

 

DANIELI OLIVEIRA, 
Secretária de Administração 
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                                                 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

AO PROJETO DE LEI Nº. 001 DE 03 DE JANEIRO DE 2.022. 

 

 

Excelentíssima Senhora Presidenta, 

Senhoras e Senhores Vereadores. 

 

Encaminhamos para apreciação e aprovação desta casa, o Projeto de 

Lei no 001/2022 “:Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos e 

dos subsídios dos servidores do Município, inclusive do Prefeito, Vice-Prefeito, Ve-

readores e Secretários, e dá outras providencias.” 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

O Poder Executivo tem a obrigação de cumprir com o que determina a 

Constituição Federal, visto o Inciso X do Art. 37 e o § 4o do Art. 39, da Constituição 

Federal, assegurar a revisão geral anual dos servidores públicos e dos subsídios 

que são pagos aos detentores de cargos eletivos e agentes políticos. 

Assim, o Projeto de Lei autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

revisão geral anual aos vencimentos dos servidores municipais de Inhacorá/RS, o 

que determina a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. O índice concedi-

do de 10% (dez) por cento a título de revisão geral anual tem como adequação da 

realidade orçamentária prevista para o exercício de 2022, o indexador utilizado para 

correção é parte do IPCA de 01/2021 à 12/2021, conforme previsto na Lei municipal 

nº 702/14, visando desta forma, manter pelo menos em parte o poder aquisitivo dos 

salários dos servidores municipais que serão reajustados no mês de janeiro de 2022,  

Em face da decisão do Executivo Municipal de promover a revisão sala-

rial dos servidores municipais e dos agentes políticos, bem como do prefeito, vice-

prefeito e vereadores, já a partir do mês de janeiro, causa um transtorno natural,  
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porquanto o Poder Legislativo está em recesso durante o mês de janeiro e a matéria 

precisa ser apreciada, para que o Setor de Pessoal possa encaminhar a folha de 

pagamento em tempo hábil. 

 A reposição sugerida é com muita responsabilidade e prudência, pois o 

executivo precisará demandar de muitos recursos no ano de 2.022 em função dos 

inúmeros projetos que serão desenvolvidos nesse ano e a cada um deles o Municí-

pio precisa aplicar a contrapartida. 

Pelo exposto, solicitamos, assim, a análise e aprovação dos Nobres Ve-

readores em relação à matéria proposta, em REGIME ESPECIAL DE URGÊNCIA, 

para que haja tempo hábil para promulgação da Lei e elaboração da folha de paga-

mento com o reajuste proposto. 

Cabe salientar que não acompanha este Projeto de Lei, impacto orça-

mentário, em função do art. 17, §6º, da LC nº. 101/00, que dispensa da formalização 

da estimativa de impacto orçamentário e financeiro a revisão geral, necessário será 

atender ao art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, juntando prévia dotação or-

çamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos a-

créscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentá-

rias. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

EMERSON CAVALI DE VARGAS 
Vice-Prefeito em Exercício 

 


