
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 01/19, de 11 de janeiro 2019. 

 

 

Estende aos Agentes Políticos (Vereadores, Presidente da Câmara, 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais) e aos Servidores Ativos, 

Inativos, Empregados Públicos, Cargos em Comissão, Funções 

Gratificadas e ao Quadro em Extinção da Câmara de Vereadores, a 

Revisão Geral Anual de Aumento nos vencimentos dos Servidores 

Municipais do quadro geral, e dá outras providências. 

 

  

ADEMAR OLIVEIRA DE AGUIAR, Presidente da Câmara de 

Vereadores de Campo Novo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas em Lei, apresenta o seguinte Projeto de Lei Legislativo: 

 

Art. 1° Em conformidade com o disposto no inciso X do art. 37 da 

Constituição Federal, fica estendido aos agentes políticos referidos nas Leis Municipais 

N°. 2219/2016, 2220/2016 e 2221/16, a partir de 1° de janeiro de 2019, a “revisão geral 

anual” de 4,80% (quatro virgula oitenta por cento) nos subsídios constantes nas referidas 

leis, revisão essa que foi concedida ao quadro geral de servidores do município,  

§1º Estende-se também a revisão que trata o artigo 1° aos vencimentos dos 

servidores ativos, empregados públicos, cargos em comissão, funções gratificadas, quadro 

em extinção e proventos dos inativos da Câmara de Vereadores de Campo Novo. 

§2º Fica assegurado vencimento básico não inferior a R$998,00 

(novecentos e noventa e oito reais) no exercício de 2019 a todos os servidores e 

empregados públicos da Câmara. 

Art. 2° A revisão que trata esta Lei está prevista na LDO - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias.  

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias especificadas constantes da Lei de meios vigentes. 

Art. 4° Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação. 

 

                          GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE 

CAMPO NOVO-RS, aos 11 dias do mês de janeiro de 2019. 

                                        

                       

 

 

ADEMAR OLIVEIRA DE AGUIAR 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 


