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REQUERIMENTO N. 001  DE 2022 
 
    REQUEREMOS, ouvido o Plenário, nos termos regimentais, seja 
oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando à Sua Excia. que estude as medidas 
e tome as providências que se fizer necessárias com vistas à conceder revisão geral 
dos salários do funcionalismo municipal, mediante aumento indistinto à todos os 
integrantes do Quadro de Pessoal da Prefeitura.  
 
  Considerando que o regramento jurídico que rege a politica salarial do 
funcionalismo é diversificada, ou seja, no âmbito do Município de Apiaí, por exemplo, 
temos alguns referenciais que precisamos observar, sendo que para correção dos 
salários dos profissionais do Quadro do Magistério um índice, para os demais 
servidores em geral outro índice.  
 
  Nos referimos sobre as distinções de critérios para nortear os reajustes 
do funcionalismo, pois é sabido que por Medida Provisória editada no último dia 27 de 
janeiro, o Presidente da República elevou o valor do Piso Salarial Profissional Nacional 
para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN), com um 
reajuste de 33,24% anunciado, passando do valor do piso de R$ 2.886,00 para R$ 
3.845,63, a vigorar a partir do inicio de 2022. O piso dos professores foi definido pela 
Lei nº 11.738 de 2008.  
 
  Já o IPCA e INPC do IBGE, até dezembro de 2021, apontaram índices 
acumulados, respectivamente, de 10,06% e 10,16%, indicadores de inflação que são 
usados para correção salarial dos demais servidores em geral.  
   
  Justifica-se tal pedido ante as condições financeiras de nossos 
trabalhadores e as dificuldades que nosso País enfrenta, visto que um reajuste para 
repor a inflação acumulada aos funcionários e empregados se torna fundamental para 
a mantença do trabalhador e de sua família.  
 
  Ainda, nossos trabalhadores municipais estão sem aumento há vários 
anos, em 2019 o ex-Prefeito Luciano Polaczek concedeu um reajuste na ordem de 
3,89% que não supriu os anos de defasagem enfrentada pelo funcionalismo, com 
salários arrochados, defasados e sem perspectivas de correção, eis que a revisão 
geral como forma de corrigir a perda correspondente à inflação do último ano é uma 
maneira de recuperar um pouco o poder aquisitivo de nossos funcionários municipais.  
 
  A legislação local prevê mecanismos de proteção ao corpo de 
funcionários e a Constituição Federal no capítulo que trata da Administração Pública 
determina uma revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público para se 
evitar a depreciação do seu poder aquisitivo, porém, o chefe do executivo não tem se 
importado com a situação enfrentada. 
      
  A Lei Municipal nº 201, de 07.04.2008, sinaliza a obrigação do Município 
no mês de março de cada ano, estabelecer negociação com os servidores no intuito 
de repor a perda inflacionária, senão vejamos o que diz o  seu art. 39, assim:  
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 “Art. 39. Fica fixado o mês de março de cada ano, como data base 

para negociações referentes a perdas salariais e benefícios dos 
funcionários públicos municipais de Apiaí”.   

 
 
    Contudo, ainda que nos termos da legislação  se tenha garantido a data 
base fixada como limite para revisão geral anual da remuneração consoante 
mandamento constitucional, tal medida não é aplicada no Município de Apiaí.  
 
  Nosso contingente de trabalhadores municipais estão sem aumento há 
vários anos, com salários arrochados, defasados e sem perspectivas de correção em 
tempo breve, eis que um reajuste se impõe para se restabelecer o poder aquisitivo 
desses funcionários, cujos salários estão bastante defasados.  
  
  Então, nosso pedido é que seja concedida revisão geral para todo o 
funcionalismo, aos profissionais do magistério o percentual de 33,24%, e aos demais 
servidores o percentual de 10,16% (correspondente ao INPC do IBGE), de vital 
importância para compor a minguada renda do trabalhador municipal.  
 
  Solicitamos a realização de urgentes estudos por parte da prefeitura no 
sentido de autorizar a  concessão de reajuste salarial imediato ao nosso 
funcionalismo.  
 
 
      Sala das Sessões, em 
  10 de Fevereiro de 2022.  
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