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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI N° 015/22 - De 18 de abril de 2022. 

Dispoe sobre o reajuste salarial geral dos servidores 
municipais efetivos, temporartos, comissionados e 
de confianca do municipio de Brejo Santo (CE) da 
outras provldenclas. 

O Presidente da Camara Municipal de Brejo Santo - Estado do Ceara, usa 1do 
de suas atrtbutcoes legais, etc. FA<;;O SABER que a Camara Municipal de B ejo 
Santo, em sessao realizada no dia 26 de abril do corrente ano, aprovou 
Projeto de Lei no 015/22 de autoria do Executive Municipal, e eu encaminho 
ao Chefe do Executive Municipal para sancao, o seguinte: 

AUTOGRAFO DE LEI 

Art. 10. - Fica concedido reajuste salarial geral aos servidores publlcos, erattvos, 
contratados, comissionados e de confianca, no ambito da Admintstracao ..,u lica 
municipal, o percentual de 11 % (onze inteiros por certo) sabre os vencimentos dos 
servidores, praticados no exercf clo de 2022, com reflexes retroativos ao mes c e bril 
do mesmo ano; 
§1 o - Excetuam-se do presente reajuste os oronssronais do maqlsterlo (professores), 
tendo em vista que os referidos servidores possuem regra salarial definidas �m Lei 
especifica; 
§20 - Excetuam-se do presente reajuste os profissionais que foram conterr :,I; dos 
com o reajuste do satario mfnimo nacional. 
§30 - Excetuam-se do presente reajuste os agentes politicos (prefeito, vice-pref ito, 
vereadores e secretaries), tendo em vista que a cornpetencla para deflnic.io dos 
valores dos subsidlos dos mencionados cargos e da Camara dos Vereadores, 10s 
termos do Art. 29, incise Ve VI da Constituicao Federa . 

Art. 20. O reajuste salarial tern reflexes diretos nos valores referentes as simb oloqias 
das categorias profissionais definidas pela Lei 865/2015, de 16 de setemoro de 
2015, com suas atteracoes. 

Art. 30 - As despesas decorrentes da apltcacao desta Lei correrao a con-a das 
dotacces orcamentarlas pr6prias. 

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publlcacao, com efeitos retroativos a 
01 de abril de 2022. 

Plenario da Camara Municipai de Brejo Santo, em 27 de abril de 2022. 
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Presidente da Camara 


