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Ofício nº 49/2021                                                             Campo Mourão, 23 de julho de 2021. 

 

 

 

O Sindicato Profissional dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais 

de Campo Mourão – SINDISCAM, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

após Assembleia Geral com os servidores públicos municipais realizada no dia 21/07/2021, 

e em atenção ao Ofício 93/2021 – GAPRE, apresenta as seguintes respostas: 

Considerando a vacinação contínua da população, entendendo que antes da 

chegada das vacinas havia uma incerteza muito grande em relação a COVID-19, mas que 

no atual momento há uma redução dos casos e a situação tem sido controlada, em partes, 

através da prevenção pela vacina; 

Considerando que mesmo sem o repasse de recursos vindos pelo Governo 

Federal, o Município tem apresentado superávit, além de ter tido um aumento considerável 

na cobrança de impostos, o que também corroborou para um aumento da receita municipal; 

Considerando que, além do recebimento das verbas do Governo Federal pelo 

município, ainda houve um congelamento de salários e alguns benefícios (anuênio e licença 

prêmio) ao servidor público; e, portanto, uma economia por parte do município neste sentido; 

Considerando que o servidor público municipal não teve a reposição inflacionária 

desde o ano de 2020, lembrando que a pandemia começou em março, data que a reposição 

do índice inflacionário já poderia ter sido realizada; 

Considerando o aumento significativo da inflação, assim como da cesta básica, 

água, luz, combustível, que acontecem de forma periódica; 

Considerando que a referida Lei Complementar 173/2020 em seu art. 8º, inciso 

VIII proíbe:  
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Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 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-19 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. 7º da Constituição 
Federal; 

Perceba que a proibição é referente ao reajuste de despesa obrigatória acima da 

variação da inflação e, ao mesmo tempo em que proíbe, faz uma observação à preservação 

do poder aquisitivo do servidor público, contidas no art. 7º, inciso IV da Constituição Federal: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social (...) IV - salário mínimo , fixado em lei, 

nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e 

às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 

higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

Lembrando que, o servidor público municipal teve seu último reajuste do índice 

inflacionário em 2019, e a partir daí, além de não ter nenhum tipo de reajuste para 

preservação de seu poder aquisitivo, ainda teve um aumento na alíquota previdenciária, no 

total de 3% (três por cento) no ano de 2020; 

Considerando que, de acordo com as informações já mencionadas acima, entre 

outras, é nítida a perda do poder aquisitivo dos servidores, tanto dos servidores ativos 

quanto dos aposentados, desde o ano de 2019 (anterior a pandemia) assim como notório 

que tal reajuste citado na CF não vem acontecendo;  

Considerando que, nos anos anteriores a administração municipal, no orçamento 

de gastos com pessoal, sempre se manteve abaixo da previsão anual;   

Considerando que o índice inflacionário dos anos que seguiram sem a reposição 

do mesmo aos servidores ultrapassa a casa dos 8% (oito por cento), sem contar a perda 

com o aumento da alíquota (já mencionado); e 

Enfim, de acordo com decisão da assembleia geral realizada no dia 21/07/2020: 
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- A categoria não aceita a reposição de parte da inflação do período no percentual 

de apenas 2% (dois por cento) e ainda sem retroativo e solicita que a reunião seja ainda no 

mês de agosto.  

 

 

 

 

 

                  Atenciosamente, 

 

 

Angela Cristina Ferreira 

Presidente do Sindiscam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Tauillo Tezelli 

Campo Mourão – Pr. 


