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Indica que o Estado não deve reduzir a jornada
de trabalho e o salário dos servidores públicos
de Mato Grosso.

       

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao Senhor
Governador do Estado e ao Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, sobre a
não redução na jornada de trabalho ou salário dos servidores públicos de Mato Grosso.

 

JUSTIFICATIVA

 

Sabemos que o país, como um todo, atravessa uma crise financeira motivada pela pandemia
do Novo Coronavírus, o que fez com que o governo do estado cogitasse realizar diminuição
na carga horária e, consequentemente, no salário dos servidores públicos do estado.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (24), por maioria de
votos, proibir a redução de jornada e de salário de servidores por estados e municípios
quando os gastos com pessoal ultrapassarem o teto de 60% da Receita Corrente Líquida.

Além disso, vale salientar que os servidores públicos do estado continuam desempenhando
suas funções, seja de maneira presencial, seja no sistema de teletrabalho, sistema este que
tem por intenção a proteção daqueles que se encontrem no grupo de risco.

Vale lembrar, ainda, que foi sancionada no último mês, Lei que traz em seu texto que a
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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
conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a
membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, o que já trará
um impacto positivo para os cofres públicos.

Baseado em tais argumentos, envio a presente Indicação na intenção de requerer ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão que não opte pela redução na jornada de
trabalho ou salário dos servidores públicos de Mato Grosso, o que acabaria gerando um
embate jurídico perdido, além de prejudicar a economia local.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Junho de 2020

 

Max Russi
Deputado Estadual
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