
 
                                                  

MENSAGEM Nº 18 / 2019 

 

Cabo Frio, 29 de março de 2019. 

  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES, 

 

Tem a presente Mensagem, a precípua finalidade de submeter à elevada apreciação 

dessa Casa Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a 

adequar o valor dos vencimentos dos servidores públicos, em face do reajuste do 

salário mínimo nacional.” 

 

A presente propositura tem a finalidade de adequar o vencimento básico dos 

servidores públicos que recebem valores inferiores ao salário mínimo nacional ao disposto 

no Decreto Federal nº 9.661, de 1º de janeiro de 2019. 

 

Os valores sociais do trabalho são um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito segundo o art. 1º da Constituição Federal. Assim sendo, e considerando que o salário 

mínimo previsto em lei, nacionalmente unificado é um direito social fundamental previsto 

no artigo 7º, inciso IV, tem-se claro que é dever do Poder Público promover a adequação 

dos vencimentos básicos dos servidores públicos que recebem valores inferiores a R$ 

998,00 (novecentos e noventa e oito reais). 

 

Por fim, encaminho a essa valorosa Casa de Leis a Nota Técnica nº 006/2019 – 

DECEF/SECFA, emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda, contendo o Estudo de 

Impacto Financeiro-Orçamentário e Percentual da Despesa de Pessoal, para apreciação dos 

nobres Edis. 

 

Assim, presentes os elementos norteadores no que se refere à fundamentação legal e 

ao interesse público que a matéria encerra, faço uso da prerrogativa conferida pelo art. 42 da 

Lei Orgânica Municipal para solicitar seja a presente proposição apreciada em regime de 

urgência. 

 

Renovo nesta oportunidade minhas expressões de elevada consideração e apreço. 

                                                   

 

                                ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO 

                                                       Prefeito  

 
 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO  

Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

Cabo Frio – RJ. 
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