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Jardinópolis, 11 dejaneiro de 2021. 

OFICTO S.E. N. 0004/2021. 
PROJIETO DE LEI N.° 001/202 1 
Mensagem n. 0001/2021. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encaminhando as Vossas Excelências, 

o Projeto de Lei que "DISPOE SOBRE REAJUSTE DOS SALARIOS DOS 

SERVIDORES PT1BLICOS MTJMCIPAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA". 

A revisäo geral anual prevista na Constituicão Federal possui natureza 

obrigatória, devendo ser concedido aos servidores püblicos a titulo de atualizaçào de 

rernuneraçAo ou vencirnento, a fim de impedir corrosAo inflaeionária. 

Entretanto, corn o advento da Lei Complementar n° 173/2020, foi 

instaurado o PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO 

CORONAVIRUS, prevendo várias proibiçOes ate o 31 de dezembro de 2021, conforme o 

Artigo 8°, que diz: 

I - conceder, a qualquer titulo, vantagem, aumento, 

reajuste ou adequaçdo de remuneração a membros de Poder ou de órgäo, servidores e 

empregados páblicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em 

julgado ou de determinaçdo legal anterior a calamidade püblica; 

E clara a vedaçAo it concessAo, a qualquer titulo, de vantagem, aumento, 

reajuste on adequacAo de remuneraçAo a membros de Foder on de órgão, servidores e 

empregados püblicos e militares, bern como a criacâo on majoracâo de auxifios, 

vantagens, bonus, abonos, verbas de representaçâo on benefIcios de qualquer natureza, 

inclusive os indenizatórios, cm favor de membros de Poder, do Ministério Püblico, da 

Defensoria Püblica e de servidores e empregados püblicos e militares (e seus 

dependentes), salvo quando derivado de sentença judicial transitada em julgado on de 

determinaçAo legal anterior it calamidade. 
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For outro lado, a Lei Complernentar no 173/2020, Artigo 8°, inciso I, parte 

final, sao elencadas duas exceçOes: exceto quando derivado de sentença judicial transitada 

em julgado on de determinaçdo legal anterior a calamidade páblica; 

A norma prevista no artigo 7°, inciso VII, da ConstituiçAo Federal prevê 

que o salario mIninio Mo pode ser inferior ao piso minimo naeional, norma 

constitucional anterior it Lei Complementar 173/2020. 

Sendo assim, nAo ha vedaçao pan a adequaçAo an salário mmnimo vigente aos 

cargos de nIveis A, B, C, D, E, F, G, e II, conlorme ANEXO I - AIRTIGO 15 0,  LEI 

1702/93 E POSTERIORES (DOC. ANEXO). 

0 Governo Federal reajustou o salário mlnimo nacional, no dia 01 de janeiro de 

2021, passando o valor a R$ 1.100,00 (urn mil e cern reais), corn fundarnento na expectativa 

do INK em 5,22%, per rneio da Medida Provisória 1021/2020. 

Assim sendo, solicitamos a devida e necessária autorizaçAo desse 

Legislativo, cuja propositura é submetida a alta consideraçâo dos Nobres Edis, pedindo que a 

mesma seja apreeiada e votada em SESSAO EXTRAORDINARIA, na qual flea desde já, 

pelo presente, solicitada. 

Aproveitarnos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e demais 

nobres Vereadores, Os nossos rnais sinceros protestos de estirna, consideraçao e apreço. 

Atenciosamente, 

PAULO 
	

Th 

Municipal 

A Sua Excelência o Senhor 

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 


