
 

 

MENSAGEM Nº 001/2022, DE 26 DE JANEIRO DE 2022. 

Exmo. Sr. 

Francisco de Assis S. Miranda 

M D. Presidente da Câmara Municipal e demais Vereadores 

 

Senhor Presidente, 

 

Encaminho à V. Exa. para apreciação desta Câmara o incluso 

Projeto de Lei, que “Altera o vencimento básico inicial dos cargos que 

menciona e dá outras providências”. 

Tal projeto se faz necessário para alterar o vencimento básico inicial 

dos servidores municipais que percebem o valor correspondente ao salário 

mínimo, bem como adequar o vencimento básico inicial dos servidores que 

ocupam cargos que passariam a perceber menos que um salário mínimo 

vigente, que são: agente de administração, auxiliar de administração, oficial de 

administração, auxiliar de enfermagem, auxiliar de saúde, encarregados de 

setor, oficial especializado eletricista, oficial especializado pedreiro, oficial 

especializado pintor, oficial especializado bombeiro, técnico de radiologia e 

técnico em segurança do trabalho. 

O referido projeto foi elaborado para atender à Súmula Vinculante 42 

do STF que dispõe: 

 É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de 

servidores  estaduais ou municipais a índices federais de 

correção monetária. 

Assim, solicito aos nobres edis a aprovação do incluso projeto de 

Lei, em sessão extraordinária e em caráter de urgência nos termos do art. 

132 do Regimento Interno, para adequação do vencimento básico inicial dos 

servidores ao valor do salário mínimo vigente, atendendo assim ao princípio da 

legalidade previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

Cordialmente, 

 

José Heitor Guimarães de Carvalho 
- Prefeito Municipal - 

 



 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2022. 

 

Altera o vencimento básico inicial 

dos cargos que menciona e dá 

outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Nazareno, aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica alterado o vencimento básico inicial dos cargos descritos no Anexo 

Único desta lei, constantes das Leis Complementares Municipais n.º 038/2011; 

087/2019 e Lei Municipal nº1385/2012 

Parágrafo único. O valor do vencimento básico inicial para os cargos previstos 

no caput deste artigo será de R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais). 

Art. 2º. Fica alterado o valor do vencimento básico inicial para os cargos de: 

agente de administração, auxiliar de administração, oficial de administração, 

auxiliar de enfermagem, auxiliar de saúde, encarregados de setor, oficial 

especializado eletricista, oficial especializado pedreiro, oficial especializado 

pintor, oficial especializado bombeiro, técnico de radiologia e técnico em 

segurança do trabalho.  

Parágrafo único. O valor do vencimento básico inicial para os cargos previstos 

no caput deste artigo será de R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais). 

Art. 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações 

consignadas no orçamento vigente. 

Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de janeiro de 2021. 

Prefeitura Municipal de Nazareno, 26 de janeiro de 2022. 

 

 

José Heitor Guimarães de Carvalho 
- Prefeito Municipal - 

 

 



 

 

ANEXO ÚNICO 

 

 

CARGOS VENCIMENTO BÁSICO INICIAL 

Auxiliar de Obras e Serviços Urbanos R$1.212,00 

Auxiliar de Saúde Bucal R$1.212,00 

Auxiliar de Serviços Gerais R$1.212,00 

Conselheiro Tutelar R$1.212,00 

Fiscal de Vigilância Sanitária R$1.212,00 

Gari R$1.212,00 

Instrutor de Música R$1.212,00 

Monitor do Pro-Infância R$1.212,00 

Técnico em Enfermagem R$1.212,00 

Pensionista R$1.212,00 
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