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NOTA OFICIAL
ESCLARECIMENTO SOBRE ESCALONAMENTO NO PAGAMENTO DE
SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Considerando o compromisso assumido junto ao Ministério Público em reunião
realizada no dia 06/11/2015 com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Presidente Epitácio – SINDSERPE;
Considerando a grave crise financeira vivenciada por todo o país, o que tem
contribuído de forma negativa nas condições de fluxo de caixa desta Prefeitura frente
às várias despesas necessárias para a manutenção das atividades essenciais do
município;
Considerando o fato de que a correção dos valores repassados pela União e Estado
(Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias – ICMS) não tem acompanhado os altos índices atuais de inflação do
país; e
Considerando ainda o acordo de parcelamento de débito referente as dívidas passadas
decorrentes do não pagamento de contribuições previdenciárias patronais e dos
servidores, firmado no início de 2.013 por esta Prefeitura junto ao Instituto Nacional de
Seguridade social – INSS, o qual seguiu determinação da Medida Provisória Nº
589/2012, que preconiza a possibilidade do desconto automático de valores de INSS
devidos diretamente dos repasses do FPM, recurso essencial para pagamentos das
despesas do município, em especial a Folha de Pagamento dos servidores públicos
municipais;
A administração municipal informa que se viu obrigada a promover o pagamento dos
salários dos servidores de forma escalonada a partir do mês de Setembro/2015; e que
no mês de Outubro/2015, diante do atraso no repasse dos valores do ICMS por parte
do Governo do Estado de São Paulo, o qual é disponibilizado todas as terças-feiras e,
neste mês devido ao feriado do dia 12/10/2015 (segunda-feira), somente foi repassado
no dia 14/10/2015, o pagamento de salários já informado como escalonado atrasou em
um dia, prejudicando a previsão apresentada.
A presente NOTA tem como objetivo esclarecer os servidores públicos municipais e
demais interessados sobre todo o ocorrido e, por oportuno informar que o
escalonamento no pagamento dos salários dos servidores municipais provavelmente
ocorrerá nos próximos meses, contudo esta administração informará as datas de
pagamento, antecipadamente.
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