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TIPO DA EMENDA
Aditiva

REFERÊNCIA
Corpo da Lei, Cap VII, Seção I, Art 115, Inciso VII

ADIÇÃO
Depois

TEXTO PROPOSTO
Acrescente-se ao art. 115, o inciso VIII com a seguinte redação:
Art. 115...........................................................................................................................................................
VIII - a reestruturação das carreiras integrantes do Banco Central do Brasil, constantes do art. 1º da Lei nº 9.650 de 1998, desde que a
disponibilidade orçamentária seja comprovada e compatível com os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal, cujos valores deverão constar de programação orçamentária específica, até o montante das quantidades e dos
limites orçamentários para o exercício e para a despesa anualizada constantes de anexo específico da Lei Orçamentária de 2023.
JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem por objetivo destacar, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a autorização para a reestruturação salarial das
carreiras integrantes do Banco Central do Brasil. É fundamental que as carreiras da Autoridade Monetária, no âmbito da União, tenham o
tratamento salarial adequado, através de uma estrutura que valorize a competência, a experiência e a capacitação, ao mesmo tempo
em que realize o necessário e justo reconhecimento da sociedade e do Estado pela importância do trabalho desenvolvido pelos
servidores da Autarquia.
Vale ressaltar ainda que, ao longo dos últimos anos, essas carreiras sequer tiveram a devida recomposição inflacionária, sofrendo com a
perda do poder de compra do seu salário, enquanto outras carreiras típicas de Estado tiveram reestruturações e recomposições,
ocasionando assimetrias internas e externas no âmbito do serviço público federal.
Por todo o exposto, destacando a grande relevância e importância do tema, solicito o apoio dos ilustres pares para a tramitação e
aprovação dessa emenda.

AUTOR DA EMENDA
Deputado Federal

TIPO AUTOR
4169 - Professor Israel Batista


