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CRISE DECRETO, QUE É ALVO DE CRÍTICAS DO SINDICATO DOS SERVIDORES, FOI PUBLICADO NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

Izaias veta
reajuste de
servidores
Medida foi anunciada em decreto de
calamidade pública no município; STPMJ
irá recorrer à Justiça e à Câmara
JACAREÍ
Da redação
@jornalovale

O prefeito de Jacareí, Izaias
Santana (PSDB), vetou até o
final de 2020 qualquer reajuste na remuneração dos servidores públicos. A medida integra as ações de decreto que
estabelece calamidade pública no município, justificada
pela crise do coronavírus.
No decreto, o prefeito define
que a suspensão inclui reajustes ou aumentos remunera-

tórios de caráter continuados,
revisões e datas-bases de servidores ativos e inativos.
De acordo com o STPMJ (Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí), a
postura contraria proposta que
o próprio Izaias teria apresentado, de repor apenas o acumulado da inflação baseado no
ICV-Dieese, de 3,07%.
“Os servidores, em assembleia virtual no dia 25 de março, concordaram com a proposta e aceitaram o fato de não
terem percentual de aumento
real. Decisão que demonstrou
o espírito de solidariedade e a
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3,07
Apor
cento era a reposição
esperada pelo Sindicato
era relativa ao percentual
da inflação, baseada no
Índice de Custo de Vida

compreensão com a excepcionalidade do momento”, relatou.
Em nota, a prefeitura disse
que um dos fatores da decisão
é o gasto com a saúde.
“A Prefeitura entende a expectativa dos servidores com
relação ao dissídio, mas diante

Salários. O prefeito de
Jacareí, Izaias Santana
(PSDB) vetou qualquer
reajuste para os servidores
municipais até o final
deste ano, por conta do
estado de calamidade
pública na cidade

da situação com a Covid-19,
considerando a dificuldade
de prever a arrecadação deste
ano, que poderá ter uma queda, optou por segurar o repasse para garantir os gastos com
servidores e gastos atuais/futuros com a saúde”.
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Coronavírus. Covas coletivas no estado de Nova York, por conta do grande número de casos
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