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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre reajuste de salário dos servidores 

municipais. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que no ano de 2016 os servidores municipais 

ficaram sem o reajuste salarial referente ao período de maio a dezembro de 2015; 

 

Considerando que em ano eleitoral, a legislação permite apenas 

o reajuste salarial com base na reposição da inflação do mesmo ano; 

       

Considerando que de acordo com o índice utilizado pela 

Prefeitura Municipal de Taubaté (IPC-Fipe), a inflação de janeiro a abril desse ano ficou em 

0%; 

Considerando que conforme noticiado no dia 5 de janeiro de 

2018, no portal G1 de noticias, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos vai conceder 

reajuste salarial de 5% para os 10 mil servidores públicos, para compensar a inflação medida 

desde o último aumento, dado em junho de 2016; 

 

Considerando que a previsão de impacto na folha de São José 

dos Campos já estava prevista no orçamento aprovado para o ano de 2018. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- A respeito da fala do Prefeito, qual o parecer do Jurídico 

da Prefeitura sobre o reajuste? Solicita-se que seja encaminhado por cópia a análise.  

II- Tendo como exemplo o ano de 2016, por que não foi 

incluído na folha a previsão de impacto no orçamento aprovado para o ano de 2018? 

III – O Prefeito também afirmou que fez uma consulta ao 

Tribunal Eleitoral. Qual foi o parecer do órgão? Solicita-se que seja encaminhado por 

cópia a análise. 

   

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 07 de Maio de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


