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Ofício nº 115/2023 Jussara-GO, 28 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 

Exmo. Senhor 

Adenilson José e Silva 

Presidente da Câmara de Vereadores de Jussara-GO 
 
 
 

 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara, 

 

A par de cumprimenta-lo, a Prefeita do Município de 

Jussara, Sra. Maria Idali da Silva Bontempo, encaminha a V. Exa., Projeto de Lei que 

“Procede com a atualização dos salários dos servidores municipais, prefeito, vice 

prefeito e vereadores para a garantia da reposição das perdas inflacionárias e, 

desvincula o salário dos servidores à quaisquer outros cargos e da outras 

providências”, para apreciação e votação nos termos do art. 144, I do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, requerer a apreciação do mencionado projeto por 

meio de sessão extraordinária, convocando os vereadores por escrito, nos 

termos do art. 145 do já mencionado Regimento, sugerindo-se a data de 

02/03/2023. 

Em que pede e espera Deferimento. 

Atenciosamente, 
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PROJETO DE LEI n.º 131 /2023 - GP Jussara-GO, 28 de fevereiro de 2023. 

“Procede com a atualização dos salários dos 
servidores municipais, prefeito, vice prefeito e 
vereadores para a garantia da reposição das 
perdas inflacionárias e, desvincula o salário dos 
servidores à quaisquer outros cargos e da outras 
providências.”  

 

A Prefeita Municipal de Jussara, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais contidas na Constituição Federal e Lei Orgânica, apresenta à 
judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

 
Art. 1º - Ficam atualizados os vencimentos dos servidores cujo 

valor esteja inferior ao salário mínimo nacional ao patamar de R$ 1.302,00 (hum 

mil trezentos e dois reais). 

Art. 2º - Ficam atualizados os vencimentos dos servidores, 

efetivos, comissionados, Agentes Políticos, Prefeito, Vice-Prefeito, Diretores e 

Vereadores na seguinte proporção: 

I – Legislativo – 10,21%; 

II – Executivo – 10,31%; 

III – Agentes Políticos, Prefeito, Vice-Prefeito, Diretores e 

Vereadores – 20,37% 

§1º – O percentual de 10,21% aos servidores do Legislativo é 

obtido em relação ao acumulado do IPCA dos anos de 2020 à 2022, deduzindo-se 

o valor já concedido por meio da Lei nº 1.066/2022 na fração de 10.16%; 

§2º - O percentual de 10,31% aos servidores do Executivo é obtido 

em relação ao acumulado do IPCA dos anos de 2020 à 2022, deduzindo-se o valor 

já concedido por meio da Lei nº 1.060/2022 na fração de 10.06%; 

§3º - O percentual de 20,37% aos Agentes Políticos, Prefeito, Vice- 

Prefeito, Diretores e Vereadores é obtido em relação ao acumulado do IPCA dos 
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anos de 2020 à 2022 os quais não sofreram reajuste para a reposição das perdas 

inflacionárias durante todo o período acima mencionado. 

Art. 3º - Fica garantida a reposição inflacionária anual com base 

no IPCA acumulado do ano anterior, desde que haja dotação orçamentária e 

recursos suficientes para cobertura das despesas. 

Art. 4º - Ficam desvinculados os salários de todo e qualquer 

servidor que tenha como paradigma o vencimento de outro servidor do quadro 

municipal. 

Art. 5º - Fica autorizada a abertura de crédito de natureza 

suplementar, até o limite das despesas orçamentarias necessárias para a garantia 

da presente lei. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em sentido contrário. 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três. 
 

MARIA IDALI DA 

SILVA 
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JUSTIFICATIVA 
 

Senhores membros do legislativo municipal: 

Encaminhamos à superior apreciação dos Eméritos Vereadores, 

incluso Projeto de Lei que “Procede com a atualização dos salários dos servidores 

municipais, prefeito, vice prefeito e vereadores para a garantia da reposição das 

perdas inflacionárias e, desvincula o salário dos servidores à quaisquer outros 

cargos e da outras providências”. 

A presente propositura tem por finalidade repor ao vencimento 

dos servidores municipais com base nas perdas inflacionárias ocorridas nos anos 

de 2020 à 2022. 

ANO REFERÊNCIA ACUMULADO IPCA (%) 

2020 4,52% 

2021 10,06% 

2022 5,79% 

ACUMULADO 20,37% 

 
Conforme se denota do quadro acima, durante o período de 2020 

à 2022, houve um decréscimo patrimonial nos vencimentos dos servidores na 

fração de 20,37%, sendo recomposto, tão somente para os servidores do 

executivo e do Legislativo as frações de 10,06% (Lei nº. 1.060/2022) e 10,16% (Lei 

nº 1.066/2022), respectivamente. 

Denota-se que os vencimentos dos agentes políticos, vereadores, 

Diretores, prefeito e vice-prefeito não sofreram reposição inflacionária durante o 

mencionado período. 

No que se refere à vinculação de salários de servidores à outros 

salários paradigmas, necessário se faz a desvinculação, haja visto a vedação 

constitucional para tal evento, conforme preconiza o art. 37, XIII, Da Constituição 
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Federal, não podendo, portanto, vincular salários de servidores como meio de 

indexação e atualização salarial. 

Desta forma, apresentado o projeto de lei, lida e debatida a 

matérias pelos nobres edis, esperamos a aprovação do mesmo. 

Jussara-GO, 28 de fevereiro de 2023. 
 

MARIA IDALI DA 

SILVA 
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