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.tÚt-tO CÉSAR BOHN, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

de Lagoa dos Três Cantos/RS, no uso de suas atribuiçóes legais que lhe são conferidas pela

legislaçáo em vigor, encaminha o seguinte,

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO:

Art.ío- Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado, a proceder a

revisão geral anual de acordo com o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

AÉ.?- Os valores dos padrôes de vencimentos, salários, subsídios,

funçóes gratificadas, cargos comissionados e vantagens dos servidores municipais pertencentes

ao Poder Legislativo Municipal serão reajustados em 3,30% (três vírgula trinta por cento), a partir

de 1o de abril de 2020, nos termos da Leis Municipais no '1.000/2013, 1.05012014 e 1.24012017.

Art.3o- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei conerão por

conta de dotações orçamentárias específicas.

AÉ.4o- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos para 1o de abril de 2020.

Art.5o- Revoga-se as disposições em contrário.

Lagoa dos Três Cantos/RS, 15 dê abril de 2020.
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JUSTIFICATIVA
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO NO OZ2O2O

Senhores(as) Vereadores(as),

Ao cumprimentá-los cordialmente vimos com a finalidade de encaminhar

o Projêto de Lêi Legislativo no. O2l202O que "AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO

MUNtctpAL A coNcEDER REposrÇÃo SALARIAL Aos sERVtooREs púeucos oa

cÂrueRe MUNtctpAL DE vEREADoRES DE LAGoA oos rnÊs cANros - Rs, e oÁ

ourRAs pRovroÊHcns.

A reposição salarial é um direito de todos os trabalhadores assegurado

constitucionalmente.

O presente projeto visa atender ao disposto na Constituição Federal que

determina â revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, bem como as Leis

Municipais no. í,000/20í3, no í.050/20í4 e no 1.24012017

A reposição concedida pêlo presênte projeto de lei refere-se a 100o/o do

IPCfuf BGE do período aquisitivo compreendido entre abril de 2019 a março de 2020, cujo índice

está acumulado em 3,30%.

A contadoria do Município realizou o estudo de impacto orçamentário-

financeiro, atestando o respeito aos limites da lei de responsabilidade fiscal.

Requer-se a tramitaÇão do projeto em regime de urgência pâra viabilizar

a inclusão do mesmo na folha de pagamento de abril.

Ademais, faz-se necessário a inclusâo do referido projeto em sessão

extraordinária, tendo em vista a suspensão dos trabalhos do Poder Legislativo, pelo COVID-19-

Sendo o que se apresentava para o momento em relação à matéria ora

encaminhada, ficamos no aguardo de apreciação e posterior parecer favorável com aprovação.

íl/,rn A-r*e'l /-a"*
Christiane Cyfie Jost Hartamann

í " Secretária "
JúIi César §óhn

Atenciosamente,


