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Projeto de Lei nº 04/2018.  

Concede aos Servidores, aposentados e pensionistas da Câmara 

Municipal, a revisão geral anual que trata o art. 37, X da 

Constituição Federal e dá outras providências.  

 

Art. 1º - A revisão geral anual da remuneração prevista no art. 37, X, parte final, 

da Constituição Federal é concedida na forma da Lei Municipal nº 3.827/2004, de 10 de 

março de 2004, no percentual de 4,05% (quatro vírgula zero cinco por cento) aos servidores, 

aposentados e pensionistas da Câmara Municipal de Estrela, mesmo índice encaminhado 

pelo Poder Executivo aos seus servidores.  

 

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotação 

orçamentária própria do orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2019.  

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 

efeitos a contar de 1º de janeiro de 2019. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 13 de dezembro de 2018. 

 

 

Mesa Diretora 
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Mensagem Justificativa 

Projeto de Lei 04/2018 

 

Senhores Vereadores 

 

É com satisfação que nos dirigimos as Vossas Excelências, e ao mesmo tempo 

apresentamos o Projeto de Lei em questão que estende a revisão geral anual da 

remuneração concedida aos servidores públicos do Poder Executivo aos Servidores, 

aposentados e pensionistas da Câmara Municipal de Estrela. 

Consoante disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal ficou 

assegurado aos servidores públicos à revisão anual da remuneração, através de lei 

específica de cada Poder, sempre na mesma data e sem distinção de índices, cuja matéria 

veio a ser regulamentada pela Lei Federal nº 10.331, de 16-12-2001. 

Considerando o Projeto de Lei nº 114-02/2018 encaminhado pelo Executivo 

Municipal, concedendo revisão anual de remuneração aos seus servidores, no percentual 

4,05% (quatro vírgula zero cinco por cento), a contar do dia 1º de janeiro de 2019, que é 

fixado com base no índice oficial de variação ocorrido no período de 12 meses, se faz 

necessário que tal reajuste seja estendido aos servidores, aposentados e pensionistas da 

Câmara Municipal, por força das disposições constitucionais antes citadas. 

De outra banda, como se trata de revisão anual prevista na Constituição 

Federal, fica dispensado o acompanhamento do Relatório de Impacto Financeiro, até porque 

tal previsão já se encontra consignado na LDO e LOA do período correspondente. 

Por se tratar de uma medida legal, e justa, espera-se a aprovação da matéria. 

Saudações  

 

Mesa Diretora 


