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   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 033/2017 

 
 

Dispõe sobre a Revisão Geral Anual da 
remuneração dos Servidores Públicos 
municipais e dá outras providências.  

  

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder nos termos do ar-

tigo 37, X, in fine, da Constituição Federal e art. 23 da Lei Municipal nº 716/2013, a 

revisão geral a todos os servidores públicos municipais, a contar de1º de janeiro de 

2018.   

Art. 2º - A revisão de que trata o artigo 1º se dará com o acréscimo de 

2,70% (dois vírgula setenta por cento) para todos os servidores municipais, empre-

gados públicos municipais, conselheiros tutelares, Secretários Municipais, Prefeito 

e Vice Prefeito e Vereadores Municipais. 

Parágrafo único: O índice utilizado para o cálculo do percentual de revi-

são que trata o art.2º foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA, acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas 

pelas dotações próprias de cada um dos órgãos mencionados. 

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, 08 de dezembro de 2017. 

 

 
Alceu Diel 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 033/2017 
 

 

 Senhor Presidente,  

 Senhores Vereadores: 

Temos a honra e a satisfação em cumprimentá-los cordialmente na 

oportunidade em que encaminhamos a este legislativo o Projeto de Lei nº 

033/2017, que visa autorizar ao Poder Executivo o pagamento da revisão geral 

anual de percentual de 2,70% (dois vírgula setenta por cento), atribuída aos servi-

dores municipais, empregados públicos municipais, conselheiros tutelares, Secretá-

rios Municipais, Prefeito e Vice Prefeito e Vereadores Municipais, com base no Ín-

dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, acumulado nos últimos doze 

meses (novembro/2016 a outubro/2017). 

A referida revisão geral está amparada no art. 37, inciso X, in fine, da 

Constituição Federal e no art. 23 da Lei Municipal nº 716/2016, objetivando a repo-

sição da variação inflacionária diante da defasagem da remuneração. 

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a revisão é a recomposição de 

perdas da remuneração em um determinado período, não devendo ser confundida 

com reajuste ou aumento real. Lembrando que a revisão geral anual decorre de 

preceito constitucional e é obrigatória. 

Sendo o que se apresenta, e certos da cordial atenção ao exposto, reite-

ramos os nossos protestos de consideração. 

Tiradentes do Sul, 08 de dezembro de 2017. 
 
 

Alceu Diel 
Prefeito Municipal  


