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PROJETO DE LEI Nº 007/2021 
 

Dispõe sobre a revisão salarial anual dos servidores 
públicos do Município de São Mateus do Sul e dá outras 
providências. 
A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do 

Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei, 
Art. 1°. A revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da Constituição Federal de 
1988, será concedida no percentual de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por 
cento), aos servidores do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, extensiva aos 
inativos e pensionistas. 
 
Art. 2°. O percentual de revisão de que trata o caput deste artigo, calculado sobre o 
respectivo vencimento dos servidores públicos, corresponde a inflação registrada 
pelo índice IPCA durante o período compreendido entre janeiro a dezembro de 
2020. 
 
Art. 3º.  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas pelas 
dotações próprias do orçamento para o ano de 2021. 
 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
legais a 1º de janeiro de 2021.  
 

Paço Municipal, em 17 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

Fernanda Garcia Sardanha 
Prefeita Municipal 
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JUSTIFICATIVA: 
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 

 
A Administração Municipal encaminha o projeto de lei que 

concede revisão anual de vencimentos, proventos e pensões aos servidores ativos, 
inativos e pensionistas. 

 
Por se tratar de garantia constitucional, assegurada no 

art. 37, inciso X da CR/88, que visa a recomposição das perdas inflacionárias 
ocorridas em razão da desvalorização do poder aquisitivo da moeda em determinado 
período, não se tratando, pois, de aumento real, a revisão não está abarcada pelas 
vedações instituídas pela LC n. 173/2020. 

Muito embora, não haja vedação para a concessão de 
revisão geral anual, deverá ser observado o IPCA, nos termos do que preceitua o 
inciso VIII do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 

                           Contando com a costumeira atenção dos nobres 
vereadores, subscrevemos. 

 
 

Paço Municipal, em 17 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

Fernanda Garcia Sardanha 
Prefeita Municipal 
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