
Questionário i-Fiscal 
 
 
Esclarecimentos dos quesitos 8 e 9 

 

 
Quesito 8 - Quais foram os valores percentuais estabelecidos pelas revisões gerais da 

remuneração dos servidores públicos e dos subsídios, de que trata o § 4º do art. 39 da 

CF, nos últimos 05 Exercícios? 

 

O quesito 08 pede que seja informado o reajuste geral, no referido exercício, com a 

remuneração de pessoal prevista na Lei Orçamentária. Assim, deve ser registrado o 

índice de reajuste de um exercício para outro, mesmo que os reajustes sejam dados por 

categorias específicas (saúde, educação, administração, entre outros). Exemplo: O 

munícipio tinha o valor previsto de 100 milhões com pessoal em 2010; em 2011 o valor 

previsto no orçamento passou para 105 milhões, logo, o reajuste total de 2011 foi de 5% 

(cinco por cento). 

Assim, o reajuste e o valor total serão informados na primeira coluna do quesito do 

formulário. Na segunda coluna, deverão ser informadas as Leis específicas que 

subsidiaram esse reajuste por categorias, conforme demonstrado abaixo: 

 

 % Reajustes Leis Específicas 

2011 
O valor total do reajuste foi de 5%, 

perfazendo o valor total de R$ 5.000.000,00. 

Lei Ordinária nº 111 de 10 de 
abril de 2010 aprovou a revisão 
da Categoria da Educação/ Lei nº 
222 de 10 de abril de 2010 
aprovou a categoria da saúde /...  

2012 
O valor total do reajuste foi de 5,5%, 

perfazendo o valor total de R$ 5.775.000,00. 

Lei Ordinária nº 333 de 10 de 
abril de 2011 aprovou a revisão 
da Categoria da Educação/ Lei nº 
444 de 10 de abril de 2011 
aprovou a categoria da saúde /... 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - - 

Nota: As informações constantes na tabela são meramente ilustrativas. 

 

 

Quesito 9 - Quais foram os valores totais concedidos como vantagens 

ou benefícios aos servidores PÚBLICOS, NOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS?  

 

O quesito 09 pede que sejam informados os valores totais gastos com vantagens ou 

benefícios aos servidores (auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio educação, 

entre outros) previstos na Lei Orçamentária. Assim, na primeira coluna deve ser 



informado o valor total previsto na lei municipal e na segunda, a legislação que os 

aprovou. 

 

 
Valor total das vantagens/ 

benefícios 
Leis Específicas 

2011 25 milhões 

Lei Ordinária nº 111 de 10 de abril de 2010 aprovou a 

revisão da Categoria da Educação/ Lei nº 222 de 10 de 

abril de 2010 aprovou a categoria da saúde /...  

2012 27, 3 milhões 

Lei Ordinária nº 555 de 18 de abril de 2011 

aprovou a revisão da Categoria da Educação/ Lei 

nº 666 de 02 de abril de 2011 aprovou a 

categoria da saúde /... 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - - 

Nota: As informações constantes na tabela são meramente ilustrativas. 

 


