
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC 

A Direção do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó 

e Região – SITESPM – CHR – solicita que Vossa Excelência dê os encaminhamentos 

necessários (Encaminhamento de Lei para a Câmara de Vereadores) para o pagamento da 

reposição salarial dos servidores municipais referente a data – base maio de 2020 conforme 

o índice do INPC. Destacamos que não existe impedimento legal para o cumprimento deste 

compromisso com os servidores municipais visto que é possibilitado o pagamento da 

reposição do período pela legislação eleitoral. 

             Informamos também que a LC 173 permite a reposição da inflação (IPCA). Observe-

se no inciso VIII do Art. 8º: 

“VIII- Adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da 

variação da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a 

preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do Art. 7º da Constituição 

Federal.” 

Além do mais, o inciso I, do mesmo artigo, ressalva as disposições legais anteriores 

a Lei 173, ou seja, tal lei não impede a concessão das vantagens previstas nas leis municipais 

anteriores a calamidade pública, conforme segue, “I - conceder, a qualquer título, vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 

servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial 

transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;” 

              Informamos que temos conhecimento jurídico que se o Prefeito se negar a pagar o 

INPC da data base abril/20, no mínimo é obrigado a conceder o IPCA conforme justificamos 

acima amparados na Legislação que garante que seja mantido o poder aquisitivo dos 

trabalhadores/as. 

Solicitamos resposta por escrito a solicitação de encaminhamentos conforme 

preconiza a legislação. 

Sendo o que se apresentava para o momento. 

Atenciosamente, 

Xanxerê, 25 de novembro de 2020. 

 

_________________________ 

Maria Izabel Girotto – Presidenta CM Xanxerê – SITESPM-CHR 



 

 


