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A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PRESTDENTE
tsERNARDES _ MG À PROVADO frR ..t tt*tunx vw';J"aib-

ÉM 'le ; 2! DISCUSSÀO -E VOÍAÇÁO
EM SESSÁr.,t- ,,:a-d)nan<,a-

REQUERIMENTO N" 00s/202t,_u 4!_t_ ao)lL

Objeto: Iiifo rmações sobre os 
'encimentos/remuneraÇão atrasados referente a ao mês

de dezembro/2020.

O vereador Jo:ré Maria Guimarães, amparador pelo Inciso II Art. 136 e
e seguintes do Regimento Interno da Câmar"a Munic,ipal de Vereadores de

Presidente Bernardes - MG e de acordo com o Inciso XIX do Art. 66 da Lei orgânica
desde. Municipio, REeUER ao chefe do poder Executivo Municipal, as seguintes
inÍ'ormações

119

Sobre o inadimplemento da preÍeitura Municipal de presidente Bernardes _
MG dos vencin)entos e/ou remun,rração dos servidores públicos municipais
referente ao mês Je dezemo.c lr)20.

Como se dará a ordem de pagamento dos scrvidores e/ou setores que não
receberão seus proventos no mês de dezembro/2l2l.

JUSTIFTCATIVA

Venho por meio deste, soricitar as informações sobre o inadimplemento
da Prefeitura de presidenre Bernardes _ MG com os se^,idores públicos municipais,
tendo em vista que o recebimento de salário é um Direito social garantido na
Constituição da Repúb'ca de l9gg, i ais precisamente em ssu artigo 70, incisos IV eVII sendo tal garantia aplicada aor serviúores púbricos conforme o artigo 30, §3. da
Constjtuição da República de l9git.

Deve ser observado ainti:. o que dispõe r legislação da esfera
administrativa, ou seja, o Estatuto dos Servidores púbticos do Município de
Presidente Bernardes - IUG, instituido pela lei n" Igg de 1971, não havendo
normativa específica, em vista da omissão do refe,do estatuio quanto ao pagamento
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dos vencimentos e remunerações dos servidores e funcionários da prefeitura.

devendo assim aplicar-se por analogia a Consolidaçâo das Leis do Trabalho (CLT).

Sendo assim, conforme ariigo 459, § 1. dr CLT,,O pagamento do satário,
qualqtrer que seja a modalidade do trabalho, não tleve ser estipulado por período
superior a 1 (um) mês, salvo no que conceme a comissões, porcentagens e
gratificações." e "Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser
efetuado, o mais tardar. até o quinto dia Írtil do mês subsequente ao vencido.,,

- Tendo inclusive como er,tendrrnento do STF ern súmula 6g2 que,,Não
ofende a Constituição a correçào monetária no pagamento com atraso dos
vencimentos dos servidores públicos."

Assim, pedimos ao poder Exocutivo Municipal que viabilize o pagamento
dos sgrvidores referente ao mês de dezembro de 2020, com as devidas correções
monetárias, a fim de evitar a criação de uma comissão parramentar investigativa a fim
de apurar a conduta de vossa senhoria. Diante do exposlo, solicitamos aos nobres
Vereadores aprovação do requerido.

Atenciosamente.

Presidente Bemardes - MG. I 9 de fevereiro de 2020.

J se Maria Guimarães

Marcio de So ,l
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Presidente Bemardes, 09 de março de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador Santiago Soares Femandes

Presidente da Cámara Municipal de Presidente Bemardes-MG

Presidente Benrardes-MG

Senhor Presidente,

Com meus cumprimeÍrto§, venho através das mãos de vossa Excelência trazer
resposta ao Requerirnento de nq. 005po21, de autoria do vereador José Maria
Guimarães, por meio do qual nos soricita inÍomrações acerca do inadimplemento da
Prefeitura Municipal de Presidente Bernarde+.MG em relaso ao vencimento dos
servidores públicos referrnte ao mês de dezembro de 2ü2o, e como se dará a ordem de
pagamênb doo servidores que não recrberam seus pmveÍrtos no mês de dezembro de
2020.

Atenciosam€nte,
PROTOCOLO GITRAL
Protocolado sobno
En 3

InÍorrno ao ilustre parlamentar, que primêiÍamente, lamentamc a situação
deixada pelo Prrefeito Municipal anterior, que acaba so'renb por desPrestigiar nossos
servidores públicos, que são a furte moEiz de toda a Administração Municipal.

O vencimento ou remuneração do servidor, por se constituir em verba de
natrnez.r alimentat, não pode ser vilipendiada pelo gestor pribüco, a guem compete o
dever de zelar pela sua preservação e garanti4 prioritariamente sobre quaisquer outras
demandas.

Assim sendo, venho comunicar a Vossa Excelência que iá determinei ao
departamento financeiro da prefeitura Municipal para que efetive o pagamento de
todos os servidores públicoe refercnte a folha do mês de dezembro de 202e no
próximo dia 22 de março do corrente ano.

Olívio

Prefeito Municipal

Neto
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