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MOÇÃO DE REPÚDIO 
 

Os servidores públicos municipais de Mãe do Rio torna pública o repúdio em 

relação à Prefeitura Municipal de Mãe do Rio a respeito do atraso dos salários de 

parte significativa do funcionalismo lotado no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Pela legislação, a data legal para o depósito dos vencimentos mensais deve ser 

no quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado, ou seja, no último dia 08.  

Porém, apenas uma parcela dos servidores teve o dinheiro depositado na conta, já em 

atraso. Receberam os servidores do Fundeb 40%, concursados e alguns efetivos. 

Vale destacar que o salário tem natureza alimentar, condição que faz ser 

injustificável qualquer medida que cause algum dano ao servidor ou irregularidade no 

depósito dos vencimentos. É pertinente apontar que outro princípio constitucional que 

predomina neste fato em tela é o da isonomia entre os servidores públicos, não 

existindo nesta condição a classificação que estabeleça algum tipo de prioridade para 

o pagamento dos salários, todos os servidores são iguais, então, o governo não 

poderia definir o atraso de salário por algum tipo de critério. O “fatiamento salarial” 

destoa do bom andamento democrático e fere violentamente a credibilidade existente 

entre os servidores e o governo. Enfatizamos que a folha deve ser paga em sua 

integralidade dentro de cada mês. 

Outrossim, ensejamos que essa situação seja resolvida imediatamente , não 

voltando a se repetir e que o senhor José Villeigagnon Rabelo Oliveira, Prefeito 

Municipal de Mãe do Rio, cumpra com o prometido durante o pleito eleitoral de 

pagar em dias os servidores públicos, cortando gastos e acordos que geram prejuízos 

as contas públicas, produzindo caos financeiro e punindo os munícipes.  

 


