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PROJETO DE LEI Nº 01, DO L.M., DE 17 DE JANEIRO DE 2022 
 

Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Luz 
 

                   A Câmara Municipal de Luz aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder ao reajuste dos 

vencimentos dos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal 

de Luz no percentual de 12,5% a incidir a partir do pagamento do mês de janeiro de 

2022. 

Parágrafo único - O índice previsto no caput compõe-se de 10,16% a título de 

recomposição pela perda inflacionária medida pelo INPC do IBGE no período de 

janeiro a dezembro de 2021 e de 2,34% a título de ganho real. 
 

 

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das 

dotações orçamentárias próprias do orçamento do exercício financeiro de 2022. 

 

Art. 3º. Fica a Mesa Diretora autoriza a editar Portaria com os novos valores dos 

vencimentos dos servidores calculados na forma do art. 1º desta lei, para integrar 

como Anexo à Lei Complementar nº 02/2006. 

Art. 4º. Fica fazendo parte integrante da presente lei o Anexo Único contendo a 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro do reajuste dos vencimentos dos 

servidores no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e a 

declaração do ordenador da despesa de que há adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias, previstos no art. 16, incisos I e II, no art. 17 e no art. 21, 

inciso I, todos da Lei nº 101/2000. 

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 

de janeiro de 2022. 
 

  Sala das sessões, 17 de janeiro de 2022. 

 

                                                             Mesa Diretora 
                                                                          Autora do Projeto de Lei 

 

 

   NILO NÉZIO VELOSO DE MORAIS                   IVAN ELIAS DE ALMEIDA 
          Presidente da Câmara Municipal                                 Vice-Presidente da Câmara Municipal    
 

 
BRUNO ANDRADE BATISTA QUEIROZ            ANANIAS ALVES DA SILVA 
       1º Secretário da Mesa Diretora      2º Secretário da Mesa Diretora 

 

Remova Marca d'água Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


CÂMARA MUNICIPAL DE LUZ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Dez de Abril, nº 721 – Centro – CEP 35.595-000 – LUZ/MG – (37) 3421-3089 
contato@camaramunicipaldeluz.mg.gov.br -  www.camaramunicipaldeluz.mg.gov.br 

PROJETO DE LEI Nº 01, DO L.M., DE 17 DE JANEIRO DE 2022 
 

Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos  

da Câmara Municipal de Luz 
 

ANEXO ÚNICO 

(Art. 4º) 

 

IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO: 

 

 

 

DECLARAÇÃO: DECLARAMOS para os devidos fins de direito e, em especial, 

para atender ao disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº. 101/00 de 

04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) de que as despesas em razão do reajuste 

dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Luz em 2022 tem adequação 

orçamentária e financeira com a LOA – Lei Orçamentária Anual e compatibilidade 

com o PPA – Plano Plurianual e com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Considera-se adequação orçamentária e financeira com a LOA, a despesa objeto de 

dotação específica e suficiente, de forma que somadas todas as despesas da mesma 

espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 

ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício (inciso I do § 1º do art. 16 da 

LRF). 
 

   Luz/MG, 17 de janeiro de 2022. 

 

                                                             Mesa Diretora 

                                                                           

NILO NÉZIO VELOSO DE MORAIS                   IVAN ELIAS DE ALMEIDA 
          Presidente da Câmara Municipal                                 Vice-Presidente da Câmara Municipal    
 

 
BRUNO ANDRADE BATISTA QUEIROZ            ANANIAS ALVES DA SILVA 
       1º Secretário da Mesa Diretora      2º Secretário da Mesa Diretora 
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PROJETO DE LEI Nº 01, DO L.M., DE 17 DE JANEIRO DE 2022 
 

Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos  

da Câmara Municipal de Luz 

 

Justificativa pela apresentação 

 

Senhores Vereadores,  

 

 

    Considerando sua iniciativa privativa para deflagrar o processo 

legislativo para a deliberação da matéria, a Mesa Diretora apresenta a vertente 

proposição dispondo sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara 

Municipal, mantendo-se política de valorização do segmento. 
 

    O índice previsto para reajuste é de 12,5%, sendo 10,16% a título de 

recomposição pela perda inflacionária medida pelo INPC do IBGE no período de 

janeiro a dezembro de 2021 e 2,34% a título de ganho real. 
 

 

  Oportuno esclarecer que, mais do que uma revisão vencimental (com 

aplicação de índice inflacionário, que é assegurada pela CF/88 em seu art. 37, X), está 

se empreendendo reajuste dos vencimentos, registrando que, “enquanto a revisão é 

OBRIGATÓRIA, tratando-se de direito subjetivo dos agentes públicos, decorrente de 

garantia CONSTITUCIONALMENTE prevista, o reajuste (aumento), tem natureza 

eventual, sujeitando-se à conveniência e oportunidade da Administração Pública.”1  
 

  Assim, espera-se a aprovação da matéria após todo o processamento no 

âmbito do processo legislativo, de modo a assegurar o poder aquisitivo em razão da 

inflação apurada nos últimos 12 meses, bem como garantir aumento real à classe. 
 

    Sala das sessões, 17 de janeiro de 2022. 

 

                                                             Mesa Diretora 
                                                                          Autora do Projeto de Lei 

 

 

NILO NÉZIO VELOSO DE MORAIS                   IVAN ELIAS DE ALMEIDA 
          Presidente da Câmara Municipal                                 Vice-Presidente da Câmara Municipal    
 

 
BRUNO ANDRADE BATISTA QUEIROZ            ANANIAS ALVES DA SILVA 
       1º Secretário da Mesa Diretora      2º Secretário da Mesa Diretora 

 
1 https://www.sibla.com.br/post/%C3%A9-poss%C3%ADvel-diferenciar-servidores-p%C3%BAblicos-de-agentes-pol%C3%ADticos-para-

fixa%C3%A7%C3%A3o-da-revis%C3%A3o-anual-geral 
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	(Art. 4º)



