
PREFEITURA DE ICARAÍ DE MINAS 
Estado de Minas Gerais 

A 

Câmara Municipal de Icarai de Minas 

DD. Vereador Luam Thallisson Alves Botelho 

Exmo. Sr. Presidente

Por intermédio deste venho dirigir respeitosamente a esta Casa Legislativa

com o propósito de submeter ao conhecimento, discussão e deliberação,

a propositura de lei em anexo, cuja ementa autoriza o Poder Executivo

Municipal a proceder a revisão geral, anual, dos vencimentos básicos dos 

servidores públicos do Municipio de Icaraí de Minas 

Esta atual administração, no ano de 2021 concedeu reajuste 

salarial a diversos profissionais da Educação, além do rateio das verbas 

do FUNDEB. Os demais servidores não foram contemplados, ficando sem 

nenhuma forma de aumento ou reposição salarial.

Visando assegurar aos servidores municipais o poder de compra 

e reposição da defasagem monetária, o Executivo Municipal pretende 

recompor a perda salarial da inflação, concedendo reajuste em percentual

equivalente à inflação do periodo de 12 (doze) meses, conforme divulgado

pelo IBGE. Ë de conhecimento elementar que este percentual não constitui 

aumento salarial, mas unicamente a reposição de perdas decorrente da 

inflação.

Efetuado levantamento e impacto financeiro da despesa, 

conforme determina a Lei Complementar n° 101/00 (Lei de 
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Responsabilidade Fiscal), é possivel inferir que a mesma não extrapola o 

limite de despesa com pessoal, não havendo portanto, nenhum 

impedimento para sua efetivação 

Ante a urgência e relevância da matéria, pugna que a presente 

propositura de lei tramite sob o REGIME DE URGËNCIA, com a convocação de 

sessão extraordinária, caso se faça necessário.

Sob tal propósito, encaminho para análise e apreciação desta 

Casa a presente propositura de lei, oportunidade em que externo minhas 

cordiais saudaçõões.

Atenciosamente, 

GONSALO ANTONIO MENDES Assinado de forma digital por GONSALO ANTONIO 
MENDES OE MAGALHAES:82237530653 

DE MAGALHAES:82237530653 Dados: 2022.03.31 10:1530 -0300 
GONSALO ANTONIO MENDES MAGALH 

Prefeito 

Icarai de Minas, 30 de março de 2022. 
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PROPOSITURA DE LEI MUNICIPAL N°. /2022 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder revisão geral anual dos 

vencimentos básicos dos servidores

públicos municipais e dos subsidios de que 

trata o S 4° do art. 39 da Constituição da 

República, nos termos do inciso X do art. 37 

da Constituição Federal, de 1988 e dá outras 

providências.

GONSALo ANTONIO MENDES MAGALH Prefeito pelo Municipio de 

Icarai de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que 

Ihe são conferidas por lei, em especial nas disposiçoes da Lei Orgânica Municipal 

FAZ saber que submete ao Plenário da Câmara Municipal a seguinte Propositura 

de Lei: 

Art. 1°-Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a titulo de revisão geral 

anual dos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais e dos 

subsidios de que trata o § 4° do art. 39 da Magna Carta, nos termos do inciso X 

do art. 37 da Constituição Federal, de 1988, no percentual de 10,16% (dez 

virgula dezesseis por cento), retroativo a 1° de março de 2022, tendo por base o 

valor do vencimento básico vigente imediatamente antes da entrada em vigor 

desta Lei. 

Parágrafo Unico - A revisão geral anual a que se refere o caput não abarca os 

subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito;

Art. 20 Fica o executivo municipal autorizado a promover o reajuste da ordem 

de 10,16% (dez vigula dezesseis por cento) aos profissionais que percebem o 

salário minimo vigente na data de aprovação desta Lei. 
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Art. 3° As despesas provenientes da execução desta Lei serão suportadas 
pelas dotações orçamentárias do exercicio fiscal 2022, suplementadas se 

necessário.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Assinado de forma digital por GONSALO ANTONIO 

MENDES DE MAGALHAES 82237530653 GONSALO ANTONIO MENDES 
DE MAGALHAES:82237530653 Dados: 2022 03 31 10 15 58 -0300 

GONSALO ANTONIO MENDES MAGALHAES 

Prefeito 

lcarai de Minas, 30 de março de 2022. 


