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LEGISLATIVO

Por maioria, Câmara barra projeto 
que adiaria reajuste ao funcionalismo
Mesmo com os apelos do prefeito e do secretário da Fazenda, que alertaram para a possibilidade de não haver dinheiro 
suficiente para cobrir a folha de pagamento daqui a alguns meses, vereadores não aprovaram a proposta do Executivo

Foto: Câmara de VereadoresA pandemia do coronavírus trouxe um dilema histó-
rico à Câmara de Vereadores, na noite da última terça-
-feira, 31 de março: dar o merecido reajuste anual aos 
servidores municipais e assumir o risco de o caixa da 
prefeitura não suportar o aumento das despesas num 
momento em que a arrecadação tende a cair? Ou negar 
à categoria, por enquanto, o que lhes é de direito, até que 
a situação do país se estabilize, e assim ter uma situação 
mais controlada das finanças municipais, tanto a curto 
quanto a médio prazo? A maioria dos vereadores, em 
sessão extraordinária, decidiu pela primeira opção ao vo-
tar o Projeto de Lei 14/2020, que suspenderia a data-base 
do reajuste do funcionalismo. O prefeito Renato Chagas 
(PDT) e o secretário da Fazenda, Rodrigo Valente, foram 
ao encontro dos legisladores defender a postergação do 
aumento para depois da pandemia, sem sucesso.

Segundo o titular da Fazenda, se o reajuste de 6,83% 
for concedido à categoria, a folha de pagamento sofrerá 
um impacto superior a R$ 3 milhões apenas neste ano. 
Para piorar a situação, um estudo preliminar da pasta 
aponta que a arredação tributária da prefeitura, apenas 
em 2020, deve encolher ao menos R$ 5 milhões. A Ad-
ministração Municipal deve apresentar em breve um de-
talhamento das perdas, inclusive a projeção para 2021.

VOTAÇÃO
Líder do governo, Zé Toquinho deixou claro que não 

é contra dar aumento aos servidores, porém neste mo-
mento, na visão dele, a medida mais prudente seria pro-
telá-lo até que a pandemia do coronavírus seja resolvida. 
Ele está alinhado ao entendimento do governo de que o 
impacto nas contas poderia inviabilizar a folha de pa-
gamento nos próximos meses. “Vamos aguardar a vida 
recomeçar para então valorizar nossos funcionários”, 
ressaltou.

Gerson analisou o PL considerando que o funciona-
lismo, a partir de julho, terá desconto previdenciário 
de 14% (hoje, a alíquota é 11%). “Voto contra, porque a 
categoria não pode perder todo este valor. Além de não 
receber nem a reposição da inflação, os servidores ainda 
terão um desconto 3% maior para a previdência. Havia 
tempo para negociar, mas o Executivo não o fez. O Sim-
po fez uma proposta e nem resposta recebeu. Não houve 
nenhum diálogo”, lamentou.

Para Diego, a primeira medida que o governo deve-
ria tomar se as finanças municipais entrassem em crise 
seria “cortar na carne”, ou seja, reduzir os salários dos 
agentes políticos (inclusive vereadores) e dos cargos em 
comissão (CCs). “São os servidores que dão sustentação 
para todo o trabalho contra o coronavírus e, além disso, 
Portão é privilegiado por ter uma gestão financeira sau-
dável. A reposição está prevista em lei e isso precisa ser 
cumprido”, pontuou.

Jorginho também destacou que os subsídios dos ve-
readores, secretários e prefeito deveriam ser reduzidos 
antes de tudo, porque os servidores municipais “também 
têm famílias para sustentar” e seria injusto “cortar ga-
nhos de professores e de quem trabalha na rua”. Reduzir 
os cargos em comissão também seria uma medida ade-

quada neste momento, disse o socialista.
Não dar o reajuste agora seria penalizar a categoria 

justamente neste momento de dificuldade em que se 
enfrenta a pandemia, comentou Bonini. “Muitos dos 
nossos funcionários terão que ajudar aqueles que não 
têm condições de se manterem agora na crise. Entendo 
a dificuldade do Município, mas o pessoal da saúde e os 
professores já ganham pouco”, argumentou.

Na visão de Leco, não se pode negar aos servidores 
algo que lhes é de direito, principalmente agora na pan-
demia, pois muitos estão expostos a enorme risco de 
contágio ao exercerem suas atribuições. “Não é justo 
suspender o reajuste logo agora. A prefeitura tem meios 
de contornar essa situação. Não são os funcionários que 
devem sentir o corte na pele”, defendeu.

Ainda que não tenha votado, Adair Rocha concorda 
que a administração municipal enfrenta uma situação 
difícil, mas deve fazer de tudo para preservar o funciona-
lismo. Ele também citou que a remuneração dos servido-
res, a partir de julho, irá encolher na razão de 3% devido 
ao aumento do desconto previdenciário decorrente da 
reforma realizada pelo governo federal no ano passado. 

O ALERTA DO PREFEITO
Minutos antes da sessão, o prefeito Renato Chagas 

(PDT) relatou aos vereadores que o projeto de lei pre-
vendo reposição de 6,83%, baseado na variação do IGPM 
dos últimos 12 meses, estava pronto, mas achou pruden-
te não encaminhá-lo à Câmara por não saber como fica-
rá a economia com o impacto da pandemia. “As noticias, 
um bombardeio, são assustadoras. Muitas incertezas. 
Sou gestor do Município até o fim do ano, e tudo que 
eu fizer agora vai impactar no futuro da cidade. Não 
quero ser leviado para ficar politicamente bem, porque 
não é da minha índole”, relatou.

Os indicativos são preocupantes, porque é possível 
que dois meses deste ano sejam “perdidos” do ponto de 
vista de arrecadação tributária e, ao mesmo tempo, as 
despesas se mantêm no mesmo patamar. “O nosso orça-
mento, previsto em R$ 91 milhões, poderá cair a R$ 75 

milhões, mas o custeio não recua junto. Seria um caos 
financeiro”, comparou Chagas.

Em sua explanação, o chefe do Poder Executivo lem-
brou que políticos das esferas estadual e federal, assim 
como outras instituições públicas, já sinalizam em redu-
zir salários e jornadas para não quebrarem do ponto de 
vista financeiro. “Não estou dizendo que não quero dar o 
reajuste, mas é inseguro, porque não sabe a capacidade 
financeira do Município logo ali na frente”, acrescentou 
o prefeito, que também citou um reflexo a médio prazo, 
como o retorno em ICMS, cujos critérios de partilha to-
mam por base o nível de atividade econômica.

Ele diz que eventuais perdas dos servidores poderiam 
ser recuperadas depois que a situação sanitária estabi-
lizar-se e que for possível avaliar a correta capacidade 
econômica da prefeitura. A equipe de governo não quer 
comprometer o caixa do Município nos próximos anos, 
hipótese que ganha força se o aumento já for concedido.

RODRIGO VALENTE
“É uma medida indigesta para a gente, mas se faz 

necessária em função da incerteza do orçamento. O 
funcionalismo tem sim direito, é algo justo, porque são 
profissionais muito comprometidos que ajudam a tocar 
a cidade. Mas às vezes temos que tomar medidas não 
tão simpáticas para, inclusive, preservar o futuro desses 
mesmos funcionários”, salientou o secretário da Fazen-
da, Rodrigo Valente, ao reunir-se com os vereadores an-
tes da sessão extraordinária, na noite de terça. Segun-
do ele, o índice que o Executivo pretendia conceder, de 
6,83%, traria até ganho real, já que a inflação seria de 4%.

A impossibilidade dar aumento aos servidores é um 
dilema também em outros municípios, disse Valente. No 
caso de Portão, segundo ele, além da incerteza das re-
ceitas, há a pressão das despesas para cima, já que foi 
aberto o Centro de Especialidades Médicas Dary Hoff e 
outros custos na área da saúde decorrentes da pande-
mia. A situação é tão crítica que, na iniciativa privada, já 
vêm ocorrendo demissões — alternativa que não cabe na 
administração pública devido à estabilidade.

Os votos contrários ao 
PL foram de Arizinho, 
Diego, Gerson, Jorginho, 
Leco e Bonini. A favor 
votaram Zé Toquinho e 
Salgadinho. Kiko e Leitão 
estiveram ausentes


