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AUTORA: VERa. SILVANEl P.C.CAVALHEIRO N° 00112021

Fundamentada nas disposições Regimentais,
REQUEIRO à Mesa, após deliberação do Soberano Plenário, que envie
expediente ao Executivo Municipal, com cópia para o Departamento competente,
solicitando informações acerca do RGA (Revisão Geral Anual) dos Servidores
Públicos do Município de Juscimeira, assegurado na Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA

o art. 37, inciso X da Constituição Federal dispõe: a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4° do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices.

Alegam em suma que a LEI 173/2020 proibiu os
reajustes e aumento, porém a lei em questão não proibiu a concessão de ROA
desde que respeitado o IPCA. Senão Vejamos:

Art. 8° Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da
pandemia da Covid-Iv ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)
..VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa

obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder
aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7°da Constituição Federal;



Termos em que
P. Deferimento.

Ademais, o TCE/MT já se posicionou favoravelmente a
possibilidade de concessão e que não há violação da Lei 173/2020.

Portanto, por medida de Justiça Social e considerando
que nosso município tem saúde financeira, mister que o Executivo cumpra seu
papel e envie Projeto de Lei para a concessão de RGA, respeitando apenas o
IPCA, pois não estamos reajustando ou aumentando despesas com pessoal, há
apenas recomposição devido as perdas inflacionárias para manter e preservar o
poder aquisitivo.
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