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Senhor Presidente,
Submeto à consideração dessa Augusta Assembleia Legislativa, por intermédio
de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, observados os dispo
sitivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei que promove a revi
são geral da remuneração dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo, das Autarqui
as, Fundações e dos Militares Estaduais, no percentual de 10,74% (dez vírgula setenta e
quatro por cento), cuja implantação dar-se-á de forma escalonada, sendo 5,37% (cinco vír
gula trinta e sete por cento) a partir de 1° de janeiro de 2022, e mais 5,37% (cinco vírgula
trinta e sete por cento)a partir de l’~’ de maio de 2022.

É de conhecimento geral que, nos últimos

anos, o cenário foi de desaceleração
econômica, motivada por fatores externos e internos. No País, a crise causada pela pande
mia da Covid-19 culminou na aprovação da Lei Complementar n° 173, de 17 de maio de
2021, que trouxe diversas restrições aos estados brasileiros no que diz respeito à política
remuneratória de pessoal.
Ainda em fhnção dos cenários econômicos de 2020 e 2021, durante esses exer
cícios, o Estado do Ceará adotou medidas para a redução de gastos e fortalecimento da ar
recadação. Com relação ao controle de gastos, reduziu-se as despesas de custeio para todas
as secretarias, mediante a diminuição de nomeações para cargos comissionados, o controle
da frota de veículos, de combustível e de energia, tudo isso aliado a uma melhor eficiência
administrativa. No que se refere ao aumento de receitas, destacam-se o realinhamento de
taxas, de tributação sobre produtos consumidos por pessoas de rendas mais altas, a renego
ciação das dívidas dos contribuintes e a otimização da gestão tributAria.
Toda essa política de controle de gastos e de ações voltadas ao crescimento da
receita pública permite ao Governo do Estado, no atual momento, encaminhar a esse Le
gislativo o presente Projeto de Lei, o qual prevê, no exercício de 2022, revisão geral remu
neratória para todos os servidores públicos estaduais. Traduz-se tal medida no reconheci
mento da relevância dos serviços desses profissionais para os resultados esperados de uma
gestão pública estadual eficiente, responsável e comprometida com os interesses de toda a
população cearense, especialmente dos mais vulneráveis.
Convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa haverão de confe
rir o necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar sua valiosa
colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocá-la em tramitação, tendo em vista a
importância da matéria.
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No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares, protesto
de elevado apreço e distinguida consideração.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortale
za,aos
de
de 2021.

Ca4iilo Sobrejra de Santana
GOVERN
OR DO ESTADO DO CEARÁ

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EVANDRO SA BARRETO LEITÃO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
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PROJETO DE LEI

PROMOVE A REVISÃO GERAL DA REMIJ
NER4ÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES
PÚBLICOS E MILITARES DO PODER EXE
CUTIVO, DAS AUTARQUAS E DAS FUN
DAÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:
Art. 1° O vencimento base dos servidores públicos estaduais civis do Quadro 1 Poder
Executivo, das Autarquias, das Fundações Públicas Estaduais e dos militares estaduais, fica
reajustado em índice único e geral, no percentual de 10,74% (dez vírgula setenta e quatro
por cento), cuja implantação dar-se-á de forma escalonada, sendo 5,37% (cinco vírgula
trinta e sete por cento) a partir de 1° de janeiro de 2022, e mais 5,3 7% (cinco vírgula trinta
e sete por cento)a partir de P de maio de 2022.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos valores das demais parcelas remunera
tórias percebidas, salvo quanto às vantagens financeiras que dependam de previsão para a
alteração de seus valores.
—

Art. 2° O beneficio da pensão por morte e os proventos dos servidores públicos civis, apo
sentados do Poder Executivo, inclusive das Autarquias, das Fundações Públicas Estaduais
e dos militares estaduais da reserva e reformados ficam revistos no mesmo índice único e
geral aplicado nesta Lei para os servidores em atividade.
Art. 3° O índice da revisão geral de que trata esta Lei aplica-se:
1 aos professores contratados de acordo com a Lei Complementar n° 14, de 15 de setem
bro de 1999, Lei Complementar n° 105, de 26 de dezembro de 2011 e Lei Complementar
n° 176, de 15 de março de 2018, bem como aos professores, graduados, detentores de di
ploma de nível superior, contratados por tempo determinado, nos termos da Lei Comple
mentar n° 22, de 24 de julho de 2000, cuja remuneração está regulamentada no caput do
art. 1” da Lei n° 14.954, de 27 de junho de 2011;
II aos valores constantes do anexo único do Decreto n° 24.338, de 16 de janeiro de 1997,
editado com base na Lei n° 12.098, de 5 de maio de 1993, alterada pela Lei n° 12.656, de
26 de dezembro de 1996;
-

-
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iii à gratificação por encargo de licitação, prevista no art. 5° da Lei Complementar n° 65,
-

de 3 de janeiro de 2008, à gratificação por encargo de desapropriação prevista no § 3° do
art. 43, da Lei Complementar n° 58, de 31 de março de 2006, com redação dada pela Lei
Complementar n° 83, de 8 de dezembro de 2009, à gratificação por encargo de análise e
cálculo judicial prevista no art. 166-A da Lei Complementar n° 58, de 31 de março de
2006, com redação dada pela Lei Complementar n°95, de 27 de janeiro de 2011, e à grati
ficação prevista no art. 3°, incisos 1 e II, da Lei n° 13.920, de 24 de julho de 2007;
iv à gratificação dc serviço extraordinário prevista no art. 80 da Lei n° 12.124, de 6 de
julho de 1993;
à gratificação por atividade disciplinar e correição prevista no art. 21 da Lei Comple
mentar n° 98, de 13 de junho de 2011, alterada pela Lei Complementar n° 104, de 06 de de
zembro de 2011, e pela Lei Complementar n° 106, de 28 de dezembro de 2011;
VI aos contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de ex
cepcional interesse público de acordo com o disposto na Lei Complementar n° 253, de 25
de agosto de 2021;
VII aos admitidos por tempo determinado para atender à necessidade temporária de ex
cepcional interesse público da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Soci
oeducativo (SEAS), conforme disposto na Lei Complementar n° 163, de 5 de julho de
2016, na Lei Complementar n° 169, de 27 de dezembro de 2016 e na Lei Complementar n°
228, de 17 de dezembro de 2020;
VIII aos contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos
METROFOR, conforme disposto na Lei Complementar n° 164, de 27 de julho de 2016, na
Lei Complementar n° 165, de 02 de setembro de 2016, e na Lei Complementar n° 192, 06
de março de 2019;
-

-

-

-

-

—

Art. 4° Incluídas todas as gratificações e vantagens, exceto o adicional de férias, a maior
remuneração dos militares estaduais e dos servidores públicos civis, inativos e seus pensio
nistas, do Poder Executivo, não poderá ultrapassar o limite remuneratório estabelecido no
art. 154, inciso IX, da Constituição do Estado do Ceará, alterado pela Emenda Constitucio
nal n° 90, de 1° de junho de 2017, com vigência estabelecida pela Emenda Constitucional
n°93, de 29 de novembro de 2018.
Art. 50 O disposto no art. 1°, desta Lei, aplica-se à remuneração dos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança do Poder Executivo, aos subsídios dos cargos de
Secretário de Estado, de Secretários Executivos das Áreas Programáticas e de Secretários
Executivos de Planejamento e Gestão Interna, bem como aos subsídios dos cargos equipa
rados aos de Secretário de Estado, de Secretários Executivos das Áreas Programáticas e de
Secretários Executivos de Planejamento e Gestão Interna, assim como aos dos demais car
gos previstos no Anexo 1, da Lei n° 16.710, de 21 de dezembro de 2018.
Art. 6° O Poder Executivo editará decretos prevendo as novas tabelas rcmuneratórias de
correntes das disposições desta Lei, observando a data de implantação e a aplicação dos
índices de revisão geral a que se refere o seu art. 1°.
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Art. 7° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações or
çamentárias próprias de cada órgão e entidade do Poder Executivo.
Art.

80

Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2022.

Art.

90

Fica revogado o art. 6°, da Lei n° 17.183, de 23 de março de 2020.
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