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..........  

Requeiro a mesa, ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, 

excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que informe esta Casa de Leis, o porquê em nosso 

município se encontra um quadro com alguns funcionários que estão recebendo salário base a 

menor que o salário mínimo estipulado pelo governo Estadual e Federal? Isso pode acontecer? 

É permitido por lei receber menos que o salário mínimo. É justo? É correto? Inclusive, se o 

funcionário trabalha oito horas por dia, gostaria de saber o motivo, e se está sendo feito algum 

procedimento ou análise através de planilha orçamentária para averiguar e justificar essa 

situação e tentar corrigir esse problema que vem se arrastando a anos. 

Justificativa 

Em contato com alguns funcionários, observei que os mesmos estão 

recebendo o salário inferior ao mínimo, Estadual ou Federal. Com  base no artigo 72,  IV da 

Constituição Federal, o funcionário tem direito a um salário mínimo, fixado em Lei, e ainda 

aumentado proporcionalmente à extensão e à complexidade do trabalho (art. 79,  V da CF). 

Pois bem, tal fato implica também nas perdas que esses funcionários vêm 

sofrendo durante um grande período, tendo perda também até com o triênio, ou seja, quando 

deveriam receber um adicional a cada três anos. Com  isso tendo uma defasagem significativa 

no salário. E também é inaceitável que um funcionário que comece a trabalhar hoje ganhe 

mais do que alguns colegas que ocupam o mesmo cargo e que já estejam a mais de 9 anos 

trabalhando deveria se aplicar o princípio de isonomia que garante igualdade de salário entre 

os próprios vigias, ou sendo assim em determinadas funções tem funcionários que recebem de 

maneira desigual e de acordo com o princípio da isonomia todos são iguais e, portanto, não 

pode haver tal diferença. Essa situação teria que ser organizada trazendo igualdade a todos de 

maneira correta, mesmo porque, a manutenção das condições destes funcionários não 

observa o Princípio da Dignidade Humana e Fim Social do Contrato de Trabalho (art. 1, III, IV 

da CF). 

Sala das Sessões Vereador Pedro Bonezi Fernandez, aos 12 de agosto de 2021. 
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