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PROJETO DE LEI Nº 026, DE 06 DE MARÇO DE 2023.

Dispõe  sobre  a  revisão  geral  anual  dos 
servidores públicos municipais, fixa o valor 
do  Padrão  Básico  Referencial  de 
Remuneração  (PBRR)  em  R$  818,10 
(oitocentos e dezoito reais e dez centavos) a 
partir  de  01/03/2023  e  dá  outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu san-
ciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A revisão geral anual, de que trata o inciso X, parte final, do art. 37 
da Constituição Federal, é concedida com a aplicação do índice de 5,77% (cinco 
vírgula setenta e sete por cento) sobre o valor do Padrão Básico Referencial  de 
Remuneração (PBRR) do mês de fevereiro de 2023, para:

I – Quadro do Magistério Público Municipal;

II – Contratações Emergenciais;

III – Quadro dos Empregados Públicos;

IV – Quadro Geral dos Cargos de Provimento Efetivo;

V – Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas;

VI – Comissionamentos pela Coordenação de Trabalhos;

VII – Conselheiros Tutelares;

VIII – Aposentados e pensionistas.

Art.  2º Concede ao quadro de servidores descritos no art. 1º, à título de 
aumento real, 0,23% (zero vírgula  vinte e três por cento) de reajuste no valor do 
Padrão Básico Referencial de Remuneração (PBRR) do mês de fevereiro de 2023, a 
partir de 01 de março de 2023.

Art. 3º É fixado em R$ 818,10 (oitocentos e dezoito reais e dez centavos) 
o  valor  do  Padrão  Básico  Referencial  de  Remuneração  (PBRR)  dos  servidores 
públicos municipais elencados nos incisos do art. 1º desta lei, a partir do dia 01 de 
março de 2023.

Art.  4º  Concede  aos  servidores  do  quadro  do  magistério  público 
municipal, titulares do cargo de professor 20h e 40h semanais, à título de aumento 
real, 4,66% (quatro vírgula sessenta e seis por cento) de reajuste no valor do Padrão 
Básico Referencial de Remuneração (PBRR) do mês de fevereiro de 2023, a partir 
de 01 de março de 2023.
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Art.  5º  Concede  aos  servidores  do  quadro  do  magistério  público 
municipal, titulares do cargo de professor 30h semanais, à título de aumento real, 
8,19% (oito  vírgula  dezenove por  cento)  de  reajuste  no valor  do  Padrão Básico 
Referencial de Remuneração (PBRR) do mês de fevereiro de 2023, a partir de 01 de 
março de 2023.

Art. 6º Serão deduzidos da revisão geral anual os percentuais concedidos 
no  exercício  anterior  ou  até  a  data  da  revisão  geral  anual,  decorrentes  de 
reorganização  ou  reestruturação  de  cargos  e  carreiras,  criação  e  majoração  de 
gratificações  ou  adicionais  de  todas  as  naturezas  e  espécie,  adiantamentos  ou 
qualquer outra vantagem inerente aos cargos ou empregos públicos. 

Art. 7º Fica reajustado em 6,0% (seis por cento) o valor da Bolsa Auxílio 
paga aos estagiários do Município. 

Art. 8º As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por conta de 
dotações orçamentárias específicas. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
contar de 01 de março de 2023.

MARCELO CAUMO
PREFEITO
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 026/2023
    Expediente: 95/2023

SENHORA PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES.

Encaminhamos  para  apreciação  desse  Poder  Legislativo  o  anexo 
Projeto  de  Lei  que “Dispõe sobre  a  revisão geral  anual  dos servidores  públicos 
municipais, fixa o valor do Padrão Básico Referencial de Remuneração (PBRR) em 
R$ 818,10 (oitocentos e dezoito reais e dez centavos) a partir de 01/03/2023 e dá 
outras providências”.

A Constituição da República, no art. 37, inciso X, parte final, assegura a 
revisão  geral  anual  da  remuneração  dos  servidores  públicos,  a  ser  concedida 
sempre na mesma data e sem distinção de índices, confira-se:

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; 

Como é do conhecimento dos Nobres Edis, a revisão geral anual da 
remuneração dos servidores públicos tem como finalidade a recomposição do poder 
aquisitivo  da  moeda,  sendo  esta  uma  das  suas  características.  Por  outro  lado, 
atendendo  ao  mandamento  constitucional,  o  art.  74  da  Lei  Complementar  nº 
001/2016,  estabeleceu que o mês de março de cada ano é a data base para a 
revisão do piso referencial a todos servidores do Poder Executivo. 

Em  atendimento  às  disposições  legais,  a  propositura  em  tela 
estabelece um reajuste salarial de 5,77% (cinco vírgula setenta e sete por cento) 
para todo quadro de servidores do Poder Executivo. Cabe esclarecer que no período 
de fevereiro/22 a janeiro/23, o IPCA registrou alta de 5,77% (cinco vírgula setenta e 
sete por cento), valor que será concedido à titulo de reajuste salarial aos servidores. 

Como é do conhecimento de Vossas Excelências, o IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial da inflação no país, vem sendo adotado 
pela administração municipal desde 2017 como o índice base para a revisão geral 
anual dos servidores públicos municipais.

Além disso, a propositura estabelece um aumento real de 0,23% (zero 
vírgula  vinte  e  três  por  cento)  para  todo  o  quadro  de  servidores  municipais, 
chegando-se a um reajuste efetivo de 6% (seis por cento). 

Com a revisão ora estabelecida, o padrão básico de vencimento dos 
servidores públicos municipais passará a ser de R$ 818,10 (oitocentos e dezoito 
reais e dez centavos), a partir de 01 de março de 2023.
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Além  disso,  a  propositura  estabelece  um  aumento  real  de  4,66% 
(quatro vírgula sessenta e seis por cento) e 8,19% (oito vírgula dezenove por cento), 
aos servidores do quadro do magistério público municipal de Lajeado, para que seja 
possível contemplar o pagamento do piso nacional do magistério estabelecido em 
R$ 4.420,55 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) 
para uma carga horária de 40 horas semanais. O novo piso nacional do Magistério 
foi estabelecido pela Portaria Interministerial nº 6, de 28/12/2022 do Ministério da 
Educação – MEC e do Ministério da Economia – ME. 

No que se refere aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias, cabe esclarecer que a Emenda Constitucional nº 120, de 05 
de maio de 2022, fixou o piso nacional destes profissionais em 02 (dois) salários 
mínimos  nacionais  a  partir  de  maio  de  2022.  A  Lei  Municipal  nº  11.419/2022 
adequou o vencimento destes empregados públicos à regra constitucional e, desde 
o mês de maio de 2022, a União vem repassando aos entes públicos municipais tais 
valores.

Considerando que o salário mínimo nacional passou de R$ 1.212,00 
para R$ 1.302,00 a partir de janeiro de 2023 (reajuste de 7,43%), em consonância 
ao disposto no art.  6º desta propositura, tais valores serão deduzidos da revisão 
geral anual ora concedida. Isso porque, tais empregados já tiveram recomposto, no 
todo, o poder aquisitivo da moeda, sendo lícito deduzir tais percentuais da revisão 
geral que ocorre de forma ordinária a cada ano. 

O reajuste do vale-alimentação será encaminhado por meio de projeto 
de  lei  específico  sobre  o  tema.  Além disso,  aos estagiários  do Poder  Executivo 
também será aplicado o reajuste de 6,0% (seis por cento) sobre o valor da Bolsa 
Auxílio. 

Cabe  destacar  que  as  projeções  de  despesa  com pessoal  sobre a 
Receita Corrente Líquida para o atual exercício e os próximos dois estão dentro dos 
limites impostos pela Lei  de Responsabilidade Fiscal,  conforme consta no anexo 
parecer da Secretaria da Fazenda. 

Para  que a  folha  de pagamento  dos servidores  públicos  municipais 
possa ser gerada dentro do prazo, já com o valor da reposição a partir do mês de  
março, solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência, conforme 
dispõe o art. 41 da Lei Orgânica Municipal.

LAJEADO, 06 DE MARÇO DE 2023.

MARCELO CAUMO
PREFEITO
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