
Proposição N° 002/2016                                                de 15 de fevereiro de 2016.  

 

 

Propõe revisão geral e aumento real dos 

vencimentos ao quadro de servidores 

municipais, dos proventos aos aposentados e 

das pensões com base no artigo 37, inciso X, 

da Constituição Federal.  

 
 

O vereador Marcos Antonio Pasa, do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro - PMDB, integrante da Câmara Municipal de Arroio do 

Tigre, apresenta a presente Proposição a fim de que, após a tramitação regimental 

e sua aprovação seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que 

seja concedida a revisão geral e aumento real dos vencimentos ao quadro de 

Servidores Públicos do Município, ativos, inativos e pensionistas, fixado pela Lei 

Municipal nº 2655/2015, de 12 de maio de 2015, no percentual total de 15%, 

passando o vencimento básico de R$ 522,53 (quinhentos e vinte e dois reais e 

cinquenta e três centavos) para R$ 600,91 (seiscentos reais e noventa e um 

centavos). 

 Justificativa: 

 

Justificando que, os servidores do Município não tiveram nenhum 

aumento real em seus vencimentos nos últimos anos, exceto os professores por 

força de lei federal, estamos propondo ao Executivo Municipal que seja reajustado 

o valor do vencimento básico dos servidores municipais, em no mínimo de 15%, 

passando dos atuais R$ 522,53 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e três 

centavos) para R$ 600,91 (seiscentos reais e noventa e um centavos). 

Embora sejamos todos sabedores da atual situação econômica 

enfrentada pelos municípios, devemos ter a consciência que nossos 

colaboradores, muitas vezes, enfrentam dificuldades de subsistência, não podendo 

novamente ser penalizados pela Administração Pública Municipal sem nenhum 

aumento real nos vencimentos, pois ao longo da atual administração foram 

concedidos apenas revisões, (2013 – 7,25%) (2014 – 7,31%) (2015 – 7,02%), onde 

o último aumento real foi concedido em 2012 no percentual de 2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Considerando que a legislação eleitoral proíbe que no período de 180 

dias antes das eleições até o dia da posse dos candidatos eleitos haja aumento de 

remuneração real para o funcionalismo público, entendemos que o Executivo 

Municipal deve encaminhar a proposta de revisão e aumento real dos vencimentos 

dos servidores o mais breve possível. 

Por fim, solicita-se que seja encaminhado a esta Casa, projeto de lei 

fixando o novo valor proposto do vencimento básico aos servidores municipais 

antes do período eleitoral, atingindo e beneficiando assim a todas as classes.     

 
 
 
Plenário Armidório Oscar Pasa, em 15 de fevereiro de 2016. 

 

        

 

 

 

 

                                MARCOS ANTONIO PASA 
VEREADOR – PMDB 


