
PROJETO DE LEI Nº 017/2017 
 

 
“Concede revisão geral anual na forma 
do inciso X, do art.37, da Constituição 
Federal, ao vencimento dos servidores 
públicos e do Piso Nacional do 
Magistério do Poder Executivo 
Municipal e dá outras providências”.  
 

 
O Senhor Alexandre Russi, Prefeito do Município de São Pedro da 

Cipa, Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:  

 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 7,64% 

(sete vírgula sessenta e quatro por cento), ao vencimento dos servidores públicos 
do quadro Geral, Saúde e Assistência Social, previsto nas Leis Municipais nºs 
510/2016, 511/2016 e 512/2016, sendo 5% (cinco por cento) a partir de 01 de 
Junho de 2017 e 2,64% (dois vírgula sessenta e quatro por cento), a partir de 01 
de setembro de 2017, sendo: 

I. Revisão geral anual, com o escopo de preservar o valor aquisitivo da 
moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, no 
percentual de 3,34% (três vírgula trinta e quatro décimos por cento), acumulado 
no intervalo de tempo compreendido entre Junho de 2016 a Maio de 2017, de 
acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE.  

II. Ganho real no percentual de 4,30% (quatro vírgulatrinta décimos por 
cento). 

 
Art. 2º. Fica concedido, reajuste de 10% (dez por cento) no salário 

base dos profissionais do magistério do Município, compreendidos os ocupantes 
de cargo de Professor, sendo 5% (cinco por cento) a partir de 01 de Junho de 
2017 e 5% (cinco por cento), a partir de 01 de setembro de 2017. 

Parágrafo único. O piso salarial para o Professor de Nível Magistério, 
será de R$. 1.740,39 (hum mil, setecentos e quarenta reais e trinta e nove 
centavos), para uma jornada semanal de 30 (trinta) horas e R$. 1.160,26 (dois 
mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), para uma jornada 
semanal de 20 (vinte) horas. 

 
Art. 3º. Para efeitos desta Lei, entende-se por vencimento a retribuição 

básica fixada em lei, excluídas as vantagens pecuniárias porventura existentes.  
 
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 

dotações existentes no orçamento em vigor.  
 
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.  
 

 
São Pedro da Cipa – MT, 07de Junho de 2017. 

 
ALEXANDRE RUSSI 
Prefeito Municipal 



 
 
 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 017/2017 
 

Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, 
Temos a satisfação de encaminhar o Projeto de Lei nº 017/2017 que “Concede 
revisão geral anual na forma do inciso X, do art.37, da Constituição Federal, ao 
vencimento dos servidores públicos e do Piso Nacional do Magistério do Poder 
Executivo Municipal e dá outras providências”.  

 
O projeto em pauta estabelece em 7,64% (sete vírgula sessenta e 

quatro por cento), ao vencimento dos servidores públicos do quadro Geral, Saúde 
e Assistência Social, previsto nas Leis Municipais nºs 510/2016, 511/2016 e 
512/2016, sendo 5% (cinco por cento) a partir de 01 de Junho de 2017 e 2,64% 
(dois vírgula sessenta e quatro por cento), a partir de 01 de setembro de 2017. O 
índice para revisão geral anual dos vencimentos, a fim de preservar o valor 
aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo 
inflacionário, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC/IBGE, acumulado no intervalo de tempo compreendido entre Maio de 2017 
a Abril de 2018, no percentual de 3,34%, acumulado no intervalo de tempo 
compreendido entre Maio de 2016 a Abril de 2017, de acordo com o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE. Além disso, este mesmo 
projeto tem por objetivo conceder um reajuste no percentual de 4,30% de ganho 
real aos vencimentos dos servidores públicos municipais, a fim de suavizar as 
perdas salariais.  

 
Quanto ao reajuste vale destacar, ainda, que o mesmo não abrangerá 

os ocupantes de cargo em provimento em comissão, por força do disposto no art. 
1º e 2º, do referido Projeto de Lei, bem como os agentes políticos, por receberem 
estes subsídios e não vencimentos.  

 
Ademais, impõe-se ressaltar que a revisão geral anual será concedida, 

indistintamente, aos servidores públicos, em cumprimento ao disposto no inciso X, 
do art.37, da Constituição Federal e no caput do art. 5o da Lei Federal no 
11.738/2008, ao pagamento do piso salarial nacional ao magistério municipal.  

 
Destaca-se que foi devidamente apresentado junto à proposição a 

estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida pelo art. 16 da Lei 
Complementar n° 101/2000, bem como sua compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 
 

GASTO PESSOAL (MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES) 

Receita Corrente Líquida 13.511.342,73 

Gasto Pessoal 6.088.374,88 

Limite Prudencial 7.296.125,07 

Percentual 45,06 
 

 

GASTO PESSOAL (APÓS REAJUSTE) 

Receita Corrente Líquida 13.511.342,73 

Gasto Pessoal 6.375.833,92 

Limite Prudencial 7.296.125,07 

Percentual 47,19 
 



 
 
Expostas, assim, razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa 

Casa de Leis, contando com a aprovação da matéria em pauta, em caráter de 
urgência.  

 
 

São Pedro da Cipa – MT, 07 de Junho de 2017. 
 
 
 
 

ALEXANDRE RUSSI 
Prefeito Municipal 

 
 


