
 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
GABINETE DO PRESIDENTE FRANCISCO VALE 
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MENSAGEM 

Senhores Vereadores,  

Encaminho a apreciação dessa Colenda Casa Legislativa, o incluso 

projeto de lei que "Institui data-base para revisão da remuneração dos servidores 

públicos municipais de São Francisco do Brejão-MA" 

 

De acordo com legislação específica há preceito para a revisão anual dos 

subsídios e remunerações recebidos pelos Servidores Públicos do Município. Reforçamos 

que tal revisão, também é determinada pelo inciso X, do artigo 37 da Constituição 

Federal/1988. 

Assim, não existindo dispositivo legal municipal fixando data para tal 

revisão, torna-se necessária a fixação, que se faz através do presente projeto com o indicativo 

da data-base para 01 de Fevereiro de 2022, no próximo exercício financeiro e em 01 de 

Janeiro de 2024, para o exercício financeiro seguinte. 

Com a fixação da data-base para revisão anual das remunerações dos 

servidores, garantir-se-á um direito previamente fixado em texto constitucional para recompor 

o poder aquisitivo dos salários dos mesmos, de acordo com a disponibilidade financeira e 

orçamentária da municipalidade, ficando à cargo do poder executivo, até por ser de sua 

competência, a iniciativa do projeto de lei correspondente.  

 

Pela própria clareza do projeto e pela grande relevância da matéria, 

submetemos à consideração do Plenário o presente projeto de lei, merecendo a aprovação e 

posterior sanção e promulgação pela Senhora Prefeita Municipal. 
 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-

ESTADO DO MARANHÃO, EM 05 DE DEZEMBRO 2022.  
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PROJETO DE LEI Nº 020/2022.  

 

Institui data-base para revisão da 

remuneração dos servidores públicos 

municipais de São Francisco do Brejão/MA 

e dá outras providências. 

O VEREADOR FRANCISCO ANTONIO DE ARAÚJO VALE BORGES, no uso da 

atribuição que lhe confere o Art. 106, caput do Regimento Interno da Câmara Municipal de São 

Francisco do Brejão, apresenta ao plenário da Câmara Municipal de São Francisco do Brejão o 

seguinte projeto de Lei:  

Art. 1º - Fica estabelecido como data-base para os reajustes e revisões anuais das 
remunerações dos servidores públicos municipais, a data de 01 de Fevereiro de 2023. 

Art. 2º - A partir do ano de 2024, a data – base para os reajustes e revisões anuais das 
remunerações dos servidores públicos municipais passa a ser em 01 de Janeiro de cada exercício 
financeiro correspondente.  

Art. 3º - Nos termos da Lei Orgânica Municipal, segue sendo de competência exclusiva do 
poder executivo, Projeto de Lei que verse sobre fixação ou revisão da remuneração dos servidores 
públicos municipais. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - ESTADO 

DO MARANHÃO, AOS 05 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 


