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Requer informações ao senhor Prefeito Municipal sobre o 

reajuste do salário dos servidores públicos municipais. 

 

 

Senhor Presidente, 

 

CONSIDERANDO que em 2016 a Prefeitura Municipal 

de Taubaté fez um acordo com o Tribunal de Justiça em que o reajuste aplicado ao salário do 

servidor público municipal acompanhou a inflação apenas de janeiro a abril do ano corrente, 

reajustando em 3,58%; 

 

CONSIDERANDO também que o mesmo acordo judicial 

previa que, no ano de 2017, o reajuste deveria levar em conta a inflação registrada entre maio 

e dezembro de 2015, que não foi aplicada no reajuste do ano de 2016. A inflação neste 

período ficou em 6,45%. Também deve-se acrescentar a esse cálculo o valor da inflação 

referente ao último ano, baseando-se na referências de maio de 2016 a abril de 2017, somando 

3,72%; 

 

CONSIDERANDO então que o acordo feito 

judicialmente previa a somatória desses percentuais a serem aplicados no salário do servidor 

público, o reajuste desse ano deverá ser de 10,17%; 

 

CONSIDERANDO que o reajuste do salário do servidor 

público é assegurado pela Constituição Federal e que deve ser aplicado anualmente, sempre 

na mesma data e sem distinção de índices e que para o servidor receba seu reajuste no final do 

mês de maio, é necessário que o Projeto seja enviado a esta Casa até 19 de maio. 

 

 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  para que se digne nos informar o que segue: 

 

I – Quando a Administração enviará a esta Casa o 

projeto de revisão salarial?  

II – Qual o reajuste previsto pelo projeto?  

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 15 de maio de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


