
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001/2022. 

Autoria:               Mesa Diretora da Câmara Municipal 

 

DISPÕE SOBRE REVISÃO GERAL ANUAL DA 

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, COM CONCESSÃO DE 

AUMENTO REAL SALARIAL, E READEQUAÇÃO DE 

VALORES DE ALGUNS CARGOS DOS SERVIDORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS-MT, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O Prefeito do Município de Alto Garças, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou eu sanciono e promulgo a seguinte lei:  

 

Art. 1º.  Fica a remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Alto Garças-

MT constante das tabelas do Anexo I, II e III da Lei Municipal 877/2011 e de suas 

alterações/revisões; reajustada a título de recomposição em 12,47% (doze inteiros e 

quarenta e sete centésimos por cento) conforme índice apurado pelo índice do INPC, 

divulgado pelo IBGE no período de 01 (um) ano; nos termos do inciso X, do art. 37 da 

Constituição Federal c/c artigo 15 da Lei 877, de 17 de novembro de 2011,  e em consonância 

com o Decreto Municipal n.º 049, de 16 de maio de 2022.  

 

Art.2º.  Fica concedido aumento real aos vencimentos dos servidores públicos da Câmara 

Municipal; servidores efetivos e comissionados, em 7,53% (sete inteiros e cinquenta e três 

centésimos por cento), sobre os vencimentos fixados na Lei Municipal 877/2011, e suas 

alterações, mais precisamente nas tabelas do anexo I, II, III; excetos para os cargos efetivos 

de Serviços Gerais I, e para o cargo de Agente Administrativo.   

 

Art. 3º.  Considerando os valores defasados dos cargos de “Serviços Gerais I”, e “Agente 

Administrativo”, readequando os valores salarias dos cargos de “Serviço Gerais I” e “Agente 

Administrativo”, fica concedido um aumento real aos vencimentos destes cargos efetivos, 

em 22,53% (vinte e dois inteiros e cinquenta e três centésimos por cento), sobre os 

vencimentos fixados na Lei Municipal 877/2011, e suas alterações, mais precisamente nas 

tabelas do anexo I, II, III.  

 

Art. 4º. Os recursos destinados ao custeio da presente revisão serão oriundos das dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 

de 01 de maio de 2022.  
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente propositura visa conceder a Revisão Geral Anual  

e readequação dos servidores públicos da Câmara Municipal que é a forma de reposição do 

poder aquisitivo, com a finalidade de manter o valor inicial da remuneração ou subsídio, 

portanto, representa simplesmente a atualização monetária percebida. 

 

A Constituição Federal em seu inciso X, do artigo 37 

estabelece que: 

Art. 37 (...) 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de 

que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa 

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, 

sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (grifei). 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal ao tratar sobre o aumento de 

despesa determina a necessidade de estimativa, no entanto, o § 6º do artigo 17, dispensa a 

estimativa, in verbis: 

Art. 17. (...) 

§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas 

ao serviço da dívida nem ao reajustamento de 

remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 

da Constituição. 

Sobre a matéria, Hely Lopes Meirelles1 observa que a revisão 

geral anual assegura a irredutibilidade real dos subsídios e dos vencimentos dos ocupantes 

de cargos e empregos públicos. 

Portanto, anualmente deverão ser revistos aplicando-se lhes 

índice oficial, como, por exemplo, o INPC/IBGE no caso presente, com a aplicação do 

percentual que se coadune com as possibilidades financeiras da Municipalidade, a fim de 

que a inflação não lhes corroa o poder aquisitivo. 

 

A Lei Municipal de n.º 877, de 17 de novembro de 2011, 

consolidou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) da Câmara Municipal de 

Alto Garças-MT, e esta em seu artigo 15 determinou que estas Casas de Lei têm 

competência para a iniciativa do presente Projeto de Lei, in verbis: 

 

Art. 15 – Os valores dos vencimentos e vantagens percebidas 

pelos Servidores da Câmara Municipal serão reajustados 

monetariamente mediante Lei Municipal de iniciativa do 

Poder Legislativo, com revisão geral anual, constatada a 

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 476. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3


disponibilidade efetiva de recursos financeiros, e o limite 

estabelecido para despesas com pessoal.  

 

Parágrafo único – A majoração dos vencimentos percebidos 

pelos Servidores da Câmara, além do reajuste monetário 

periódico, somente poderá ser concedida por lei municipal, 

dentro dos limites e das disponibilidades financeiras efetiva, 

na forma da legislação pertinente em vigor. (Grifei). 

  

    Portanto, como a Câmara Municipal de Alto Garças-MT, 

possui estrutura organizacional, plano de cargos e salários próprios, nos termos da Lei 

Municipal n.º 877/2011, assim, salvo melhor juízo, entendemos que compete à Câmara 

Municipal a iniciativa legislativa em matéria de revisão geral anual da remuneração  e 

majoração e readequação de valores dos servidores.  

 

Expostas, assim, as razões, submetem-se o assunto a essa Casa 

de Leis, contando com a aprovação da matéria em pauta, em caráter de urgência 
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