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Mensagem N.º 01/2022  

Assunto: Encaminha Projetos de Lei N.º 01/2022, e Projetos de Lei Complementar N.º 

01/2022 e 02/2022 

Data: 14 de janeiro de 2022 

 

 

     Senhor Presidente, 

 

 

     Encaminhamos a esta Egrégia Casa Legislativa os 

seguintes Projetos de Lei e Projetos de Lei Complementar: 

1) PROJETO DE LEI N.º 01, DE 14 DE JANEIRO DE 2022, que "Autoriza a Recomposição 

dos Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários do Município e dá outras 

providências"; 

2) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 01, DE 14 DE JANEIRO DE 2022, que 

"Aprova Novas Tabelas de Vencimentos das Carreiras dos Servidores do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Luz/MG e dá outras providências"; 

3) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 02, DE 14 DE JANEIRO DE 2022, que 

"Aprova Novas Tabelas de Vencimentos dos Servidores Públicos da Administração Geral, 

dos Profissionais da Saúde, dos Profissionais da Educação Pública e da Procuradoria 

Jurídica do Município, e dá outras providências". 

 

     O Projeto de Lei N.º 01/2022 e os Projetos de Lei 

Complementar N.º 01/2022 e N.º 02/2022, visam o reajuste dos subsídios do Prefeito, 

Vice-Prefeito e Secretários do Município; dos vencimentos das carreiras dos servidores 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE; e dos vencimentos dos Servidores 

Públicos da Administração Geral, dos Profissionais da Saúde, dos Profissionais da 

Educação Pública e da Procuradoria Jurídica do Município, retroativos à 1º de Janeiro de 

2022. 

     “Respeitar, reconhecer e valorizar os profissionais do 

serviço público municipal… promovendo, além dos reajustes anuais da inflação, aumento 

real sempre que possível, com revisão das carreiras mais gravemente defasadas, 

progressão e promoção automáticas…” é um compromisso que assumimos com os 
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servidores públicos municipais, tal como consta no Plano de Governo apresentado à 

população e à justiça eleitoral em 2020. 

     Os Projetos de Lei Complementar N.º 01 e 02/2022, 

que ora encaminhamos visa cumprir o compromisso outrora assumido e, efetivamente, 

prestigiar a dignidade do trabalho e do profissional do serviço público municipal, 

valorizando, na medida da possibilidade do momento, a remuneração dos servidores 

públicos municipais. 

     Em janeiro de 2021, em razão da vigência da Lei 

Complementar Federal N.º 173/2020, foi feito para os servidores municipais apenas a 

recomposição da inflação acumulada em 2020, medida pelo índice IPCA do IBGE, ou seja, 

foi feito um reajuste de 4,52%. 

     Agora, em janeiro de 2022, estamos encaminhando 

este projeto de lei que garante um reajuste de 12,5%, portanto, um reajuste real de 

2,34% acima da inflação acumulada em 2021, que foi de 10,16%, conforme o índice 

INPC do IBGE, para todos os servidores públicos, inclusive para os profissionais da 

educação, enquanto não se tem a decisão, a nível federal, do reajuste do piso nacional 

do magistério. 

     O Projeto de Lei Complementar N.º 02/2022, ora 

encaminhado, também promove a revisão da remuneração dos cargos que integram o 

Grupo Operacional IV - Assistente de Serviços Urbanos I, a saber: Coveiro, Calceteiro, 

Bombeiro Hidráulico, Padeiro, Operador de Trator de Pneu, Eletricista, Pedreiro, 

Motorista, Mecânico, Eletricista de veículos e máquinas; bem como o cargo de Instrutor 

Musical do Grupo Operacional Instrutor Cultural, todos pertencentes ao Grupo IV, do 

Quadro de Provimento Efetivo do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da 

Administração Geral, Anexo VIII da Lei Complementar N.º 30/2013. 

     Além destes cargos da Administração Geral, também o 

Técnico de Enfermagem da Estratégica de Saúde da Família - TEESF - que figura no 

Grupo V, constante no Anexo II - Quadro e Tabela de Vencimentos das Carreiras da 

Saúde Pública Municipal - da Lei Complementar N.º 40/2014, e o Técnico Médio de Saúde 

II - TMS2, cargo no qual figuram os demais Técnicos de Enfermagem do Município. 

     É oportuno esclarecer que a revisão/valorização do 

vencimento destes cargos acima mencionados, com pequena variação para o cargo de 

Operador de Trator de Pneu, para o qual ainda se manterá parte da gratificação atual, 
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consiste em, depois de reajustar os 12,5% a serem concedidos agora em 2022 para todos 

os servidores públicos municipais, incorporar as gratificações existentes e, por fim, elevar 

o valor do vencimento básico dos mencionados cargos ao patamar referencial de 1,25 

(um vírgula vinte e cinco) salários mínimo vigente, o que compatibilizará parcialmente a 

remuneração destes cargos com aquela praticada no mercado. 

     Cumpre esclarecer que, face às dificuldades 

encontradas para contratação especialmente de Motoristas e de Técnicos de 

Enfermagem, o Serviço de Administração de Recursos Humanos da Prefeitura realizou 

um levantamento nas prefeituras da região, e constatou que o nível médio de 

remuneração praticada para os cargos de Motorista e de Técnico de Enfermagem é da 

ordem de 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos vigentes, portanto bem além daquelas 

vigentes no Município, respectivamente: R$ 1.202,65 (Um mil, duzentos e dois reais e 

sessenta e cinco centavos) e R$ 1.152,90 (Um mil, cento e cinquenta e dois reais e 

noventa centavos). 

     Registra-se que os cargos de operador de máquinas 

pesadas e de operador de trator esteira, além dos 12,5% de reajuste, terão a atual 

gratificação de 40% sobre o vencimento básico incorporado, o que concorrerá para 

valorização de suas remunerações, posto que quinquênios, horas-extras, férias e décimo 

terceiro salário passarão a ser calculados a partir do novo piso, resultantes da 

incorporação daquelas gratificações. 

     Esclareça-se ainda que os agentes políticos não 

tiveram, em janeiro de 2021, o reajuste da inflação de 4,52% acumulada em 2020, índice 

que foi concedido ao todos os servidores, em janeiro de 2021, agora, em janeiro de 2022, 

encaminhamos esse projeto de lei com um reajuste de 14,68% para os Secretários 

Municipais e de 12,5% para o Prefeito e Vice-Prefeito, visando apenas recompor as 

perdas havidas em 2020 e 2021, com base no IPCA de 2020 e no INPC de 2021, ou seja, 

4,52% relativos a 2020, mais 10,16% relativos a 2021. 

     Entretanto, dentre os agentes políticos do Poder 

Executivo que fazem jus à recomposição da inflação, acumulada desde janeiro de 2020 

até dezembro de 2021, destaca-se que o Prefeito e o Vice-Prefeito terão uma 

recomposição da inflação limitada a apenas 12,5%. 

     Por fim, em linhas gerais, pode-se resumir que todos 

os mencionados realinhamentos nas tabelas de vencimento das carreiras dos servidores 
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públicos municipais impactarão um aumento da ordem de R$ 302.970,00 (trezentos e 

dois mil e novecentos e setenta reais) no custo mensal da folha de pagamento, ou cerca 

de R$ 3.635.642,62 (três milhões e seiscentos e trinta e cinco reais e seiscentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) ao ano, fazendo com que o custo da 

folha de pessoal da Prefeitura migre dos atuais 41% da Receita Corrente Líquida de 

dezembro de 2021 para futuros 49%, índice que revela a existência de uma conveniente 

margem de segurança em relação aos 51,30% do limite prudencial para gasto com 

pessoal, estabelecidos pela Lei Complementar Federal N.º 101/2000. 

     Em razão do acima exposto, solicito a Vossa Excelência 

que submeta à apreciação e deliberação da Câmara Municipal os Projetos de Lei que ora 

lhes envio, em caráter de urgência, através de reunião extraordinária, conforme autoriza 

a Lei Orgânica Municipal de Luz e o Regimento Interno dessa Casa. 

     Reitero, na oportunidade, os meus protestos de 

consideração e apreço a todos os membros desta Casa Legislativa. 

 

     Atenciosamente, 

 

 

Agostinho Carlos Oliveira 

Prefeito Municipal 

 

 

Exmo. Sr. Vereador 

Nilo Nezio Veloso de Morais 

Presidente da Câmara Municipal 

Luz - MG 
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