
 Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 

MENSAGEM N
o
 053/2022 

 

Ao Senhor 

NEY PATRÍCIO DA COSTA 

Presidente da Câmara Municipal 

FOZ DO IGUAÇU 

 

 
 

Senhor Presidente, 

 
 

Encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei que “Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a conceder complementação da reposição salarial nos vencimentos e 

proventos dos servidores do Quadro Geral de Cargos do Plano de Carreira do Município, das 

tabelas de funções gratificadas e dos cargos comissionados”. 
 

 

Inicialmente destacamos o momento excepcional que o Município está passando no processo de 

retomada de recuperação da crise econômica nunca no mundo vivenciado anteriormente, contudo, a 

atuação da classe dos servidores públicos deve ser avaliada com especial atenção, diante da 

relevância na atuação dos profissionais integrantes do Poder Público nas ações de interesse da 

coletividade, desta forma, após avaliação do cenário orçamentário e financeiro, propomos o 

presente Projeto de Lei da seguinte forma: 
 

 Reposição salarial de 6% (seis por cento), sendo 5,11% (cinco vírgula onze por cento) 

referente à reposição do período inflacionário de maio de 2021 a abril de 2022 e 0,89% de 

perdas ocorridas entre o período de 2019 a 2021, parcelados da seguinte maneira: 

 2% em junho de 2022; 

 2% em setembro de 2022; 

 2% em janeiro de 2023. 
 

Ademais, a depender do comportamento de arrecadação de receita no período, a concessão do 

percentual de janeiro de 2023 poderá ser antecipada. 
 

Destacamos que a recomposição das perdas inflacionárias é garantia legal assegurada aos 

trabalhadores para atender suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Em síntese, a reposição inflacionária, não 

representa aumento remuneratório, apenas resgata o poder aquisitivo subtraído pela elevação do 

custo de vida, vez que mantém o valor real dos salários a todos os servidores públicos municipais. 

 

Desta forma, a Administração Municipal cumpre o comando constitucional, como forma de garantir 

os direitos constitucionais dessa relevante categoria. 
 

Pelo exposto e tendo em vista tratar-se de matéria de relevante interesse da classe trabalhadora 

solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei, em caráter de urgência, e para tanto, contamos 

com a colaboração dos Nobres Vereadores. 
 

 

Foz do Iguaçu, 30 de maio de 2022. 

 

Francisco Lacerda Brasileiro 

Prefeito Municipal 
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 Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 

PROJETO DE LEI, DE 30 DE MAIO DE 2022. 

 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a conceder reposição salarial nos 

vencimentos e proventos dos servidores 

públicos municipais. 
 

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprova: 

 

Art. 1
o
  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reposição 

salarial, nos valores das Tabelas de Vencimentos do Quadro Geral de Cargos do Plano de Carreira 

dos Servidores do Município, o percentual de 6% (seis por  cento), da seguinte forma: 

  

I - 2% (dois por cento), com efeitos financeiros a partir de 1
o
 de junho de 2022;  

 

II - 2% (dois por cento), com efeitos financeiros a partir de 1
o
 de setembro de 2022; e 

 

III - 2% (dois por cento), com efeitos financeiros a partir de 1
o
 de janeiro de 2023. 

 

§ 1
o
  A concessão do percentual disposto no inciso III, deste artigo, poderá ser antecipada, a 

depender do comportamento de arrecadação da receita no período. 

 

§ 2
o
  O percentual de 5,11% (cinco vírgula onze por cento) refere-se ao complemento da 

recomposição da perda salarial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC/IBGE – acumulado no período de maio de 2021 a abril de 2022. 

 

§ 3
o
  O percentual de 0,89% (zero vírgula oitenta e nove por cento) refere-se a recomposição 

das perdas ocorridas entre o período de 2019 a 2021. 

 

Art. 2
o
  O percentual de que trata o art. 1

o
 desta  Lei, aplica-se também sobre os 

vencimentos dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão e funções 

gratificadas, os servidores integrantes do Quadro em Extinção, para os funcionários regidos pela 

CLT, para os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar n
o
 331, de 5 de junho 

de 2020 e sobre os proventos dos inativos e pensionistas amparados pelos §§ 2
o
 e 3

o
 do art. 27, da 

Lei Complementar n
o
 107, de 19 de abril de 2006. 

 

Art. 3
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 30 de maio de 

2022. 

 

 

Francisco Lacerda Brasileiro 

Prefeito Municipal 

Este documento foi assinado eletronicamente por Francisco Lacerda Brasileiro.
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CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
            PROTOCOLO INTERNO – D.A.L.

PROJETO DE LEI Nº 92/2022
            EM  03/06/2022



A Secretaria Municipal de Administração, solicitou a manifestação orçamentária-financeira, visando instruir 
a apreciação e aprovação do Projeto de Lei que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 
reposição salarial nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais, conforme minuta anexa
, no percentual de 6% (seis por cento), sendo 5,11% (cinco vírgula onze por cento) referente à reposição do 
período inflacionário de maio de 2021 a abril de 2022 e 0,89%  de perdas ocorridas entre o período de 2019 
a 2021, parcelados da seguinte maneira:

2% em junho de 2022;•

2% em setembro de 2022;•

2% em janeiro de 2023.•

  

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os atos que criarem ou aumentarem despesas devem vir 
instruídos com Relatório da Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro e a demonstração da origem 
ou fonte de compensação dos recursos, exceto no caso de revisão geral anual;

 

“O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao 

reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da 

Constituição.” ( § 6º do Art. 17)

 

 I.             ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

O valor foi estimado, considerando as seguintes bases de cálculo:

 

II.           AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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DO RELATÓRIO:

 

I – A despesa total da reposição foi estimada em R$ 10.609.154,00 (dez milhões, seiscentos e nove mil, 
cento e cinqüenta e quatro reais) na administração direta e indireta, com base na folha de maio de 2022;

 

II – Tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária de 2022, para se efetivar a 
contratação, em crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a 
realizar, previstas nos programas de trabalho, não ultrapassarão os limites orçamentários previstos para o 
exercício; e para os seguintes deverão ser previstos na Lei Orçamentária Anual;

 

IV – Não há obrigatoriedade de elaboração do RIOF (§ 6º do Art. 17 da LRF);

 

V - Não se trata de nova despesa, mas de mera reposição inflacionária, não afetando as metas de resultados 
fiscais (Nominal e Primário);

 

Diante do exposto, a ação de governo que concede “REPOSIÇÃO SALARIAL - DATABASE” se conforma 
com as metas fiscais do município, a ação já está inclusa nos instrumentos de planejamento PPA, LDO e 
LOA, não afetando o equilíbrio entre receitas e despesas.

  

É o relatório. 
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura: 
Darlei Finkler
Responsável pela Diretoria de
Gestão Orçamentária

Salete Aparecida de Oliveira Horst - Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: INFORMATIVO

Número: 173/2022

Assunto: MANIFESTAÇÃO SOBRE REPOSIÇÃO SALARIAL - DATABASE

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma SID de assinaturas. 

Para verificar as assinaturas clique no link: 

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=0ef79bcb-5059-49d8-a5fc-0e3404c69b30&cpf=83544755904
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Tipo: Assinatura Eletrônica

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2022 é(são) :

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , 

produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito 

dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por Francisco Lacerda Brasileiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e39127ec-66cd-404e-9f48-aaf43c003407.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: MENSAGEM

Número: 53/2022

Assunto: AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER REPOSIÇÃO 

SALARIAL NOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma SID de assinaturas. 

Para verificar as assinaturas clique no link: 

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e39127ec-66cd-404e-9f48-aaf43c003407&cpf=53736656491

Hash do Documento

Código para verificação: 
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Anexos

053 - REPOSIÇÃO SALARIAL.pdf - 66fb3de2-f1b1-4af4-a408-69c27de7cf8d

2 SINPREFI-MANIFESTAÇÃO.pdf - ea3b8eaa-dbca-429e-b648-b645b1145562

3 SISMUFI-MANIFESTAÇÃO.pdf - d0981f22-600a-4188-a8e3-e3296425e9d7
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Tipo: Assinatura Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/06/2022 é(são) :

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , 

produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito 

dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.
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 (45) 3029-7718 | (45) 3523-0325 | (45) 99922-6097    
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Ofício Nº 96/2022                                               

                                                             Foz do Iguaçu, 25 de maio de 2022. 

 

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

 

O SINPREFI – SINDICATO DOS PROFESSORES E 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – PR, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº: 12.834.199/0001-32, com 

sede nesta Comarca, Foz do Iguaçu Pr., por sua presidente abaixo subscrita, vem 

perante Vossa Exa, informar decisão em Assembleia Geral Extraordinária da 

Categoria realizada em 24/05/2022, relativamente a proposta da Administração 

referente a reposição da data base. 

A Categoria dos Profissionais da Educação, (cargos de 

professores, secretários, instrutores de libras ativos e inativos), devidamente 

convocados, aprovaram a proposta de reposição salarial, conforme proposto 

para a Administração, nos seguintes termos: 

O Município reconhece o direito de reposição da inflação no 

patamar de 12,46%, correspondente aos últimos 12 meses, até abril de 2022, 

concedendo, contudo, o proposto no momento o seguinte: 

6% (seis por cento) a título de reposição de inflação, data 

base da categoria, de forma parcelada:   

- 2% em junho de 2022; 

- 2% em setembro de 2022; 

- 2% em janeiro de 2023, podendo ser antecipado para 

dezembro de 2022. 

Mais a concessão de 2 (duas) referências para os cargos de 

professor, secretários e instrutores de libras, ativos e inativos, na tabela de 

referências, da seguinte forma: 
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-1 (uma) referência em julho de 2022; 

- 1 (uma) referência em outubro de 2022; 

Destacamos que, o aceite da proposta somente foi possível, 

com o comprometimento da Administração, de que a negociação continua, em 

relação a 6,46% a título de reposição para data base e os demais pontos em 

relação a esta categoria em específico, tais como: reajuste no mesmo patamar 

do Piso Nacional para o ano de 2022 e Reestruturação do Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração. 

Atenciosamente, 

 

 

Solange Machado                                         Marli Maraschin de Queiroz 

Assessoria Jurídica                                              Presidente do SINPREFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Senhor 
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO 
Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu 






