
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 04/2017, DE 22 DE MARÇO DE 2017. 
 

ESTABELECE ÍNDICE PARA REVISÃO 

GERAL ANUAL E CONCEDE REAJUSTE 
NOS VENCIMENTOS DOS OCUPANTES DE 

CARGOS EM COMISSÃO DO PODER 
LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
 

Art. 1º - A revisão geral de que trata o Inciso X, parte final, do Artigo 

37 da Constituição Federal, será feita pela aplicação do índice de 5,38 % (cinco 
vírgula trinta e oito por cento) aos ocupantes de cargos em comissão no do Poder 
Legislativo Municipal.  

 
Art. 2º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder 

reajuste nos vencimentos dos ocupantes de cargos em comissão no percentual de 

1,81 % (um vírgula oitenta e um por cento). 
 

Art. 3º -  A revisão geral e o aumento real nos vencimentos dos 
ocupantes dos cargos em comissão do Poder Legislativo Municipal, que trata os 
artigos 1° e 2° da presente Lei, são estabelecidos de acordo com o art. 37, inciso 

X, da Constituição Federal.  
 

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias consignadas.  

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de 1° (primeiro) de abril de 
2017, com sua publicação no local de costume, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

FLORIANO PEIXOTO, aos vinte e dois dias do mês de março de 2017. 
 

DAIANA KARPINSKI   xxxxx 

Presidente       Vice-Presidente 
 
 

xxxxx       xxxxx 
1ª Secretário     2º Secretário 
    

 



 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 04/17 
 

  Nobres Senhores Vereadores: 

 

  No momento em que lhes cumprimentos, apresentamos nesta 

oportunidade o Projeto de Lei Legislativo nº. 04/17, o qual trata da revisão anual 

e do reajuste real dos vencimentos dos ocupantes de cargos em comissão do 

Poder Legislativo. 

   

Salientamos que a proposta encontra-se de acordo com a legislação 

em vigor, bem como os índices fixados encontram amparo legal, seguindo ainda o 

mesmo reajuste estabelecido no Projeto de Lei que visa conceder o mesmo direito 

aos servidores do Poder Executivo Municipal. 

Cabe frisar ainda que, mesmo com a revisão anual do vencimento 

(índice de 5,38% - IGPM acumulado dos últimos 12 meses) e o reajuste real 

(1,81%), o total fixado (7,19%) encontra-se abaixo do montante concedido no ano 

de 2016, quando o índice utilizado foi de 10,54%. 

Sendo o atual momento de resguardo, o reajuste e o aumento ora 

proposto é o cabível, de modo que não comprometa o erário público. 

  ASSIM, pela importância, solicitamos seja a presente proposição 

merecedora de integral aprovação. 

    
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

FLORIANO PEIXOTO, aos vinte e dois dias do mês de março de 2017. 

 

   DAIANA KARPINSKI   XXX 
Presidente       Vice-Presidente 
 
 
XXXXX     XXXX 
1ª Secretária     2º Secretário 


