
Realidade salarial dos Servidores Municipais de Chapecó 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988  

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 

 Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa 
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de 
índices; 

 



Lei Complementar 132 de 2001  

Art. 37 - Os vencimentos constantes dos anexos da presente Lei Complementar 

serão revistos, anualmente, no mês de maio, nos termos do artigo 37, inciso X da 

Constituição Federal, em negociação coletiva com o sindicato da categoria. 

 

Redação dada pela Lei Complementar no 480/2011 

Art. 37 - Os vencimentos constantes dos anexos da presente Lei Complementar 

serão revistos, anualmente, no mês de janeiro, nos termos do artigo 37, inciso X da 

Constituição Federal. 

§1º - O projeto de lei relativo à revisão geral anual de vencimentos deverá ser 

encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores no mês de dezembro de cada ano. 

    

 

 

 



*A Revisão Geral Anual de 2020 zerou a reposição da inflação (INPC) anterior 
acumulada até dezembro de 2019. 

* O INPC de 2020 acumulou 5,45%; 

*A Lei Complementar 699 de 15 de dezembro de 2020, com a justificativa da 
LC federal  173 concedeu 0% de reajuste para a Revisão Geral Anual de 
janeiro de 2021. 

* Os Servidores Municipais ficaram sem o reajuste de janeiro de 2021, ao 
longo do ano de 2021, perderam 5,45% do valor real do salário ao longo de 
2021, considerando 13,3 pagamentos, perderam 72,5% de um salário mensal 
dos 13,3 pagamentos. 

*Em 2021 o INPC acumulou 10,16%, acumulado com o INPC de 5,45% de 
2020, acumulou nos dois anos 16,16%.  



 



* Os Servidores Municipais ficaram sem o reajuste de janeiro de 2021, ao 
longo do ano de 2021, perderam 5,45% do valor real do salário ao longo de 
2021, considerando 13,3 pagamentos, perderam 72,5% de um salário mensal 
dos 13,3 pagamentos. 

*Com a inflação acumulada de 2020 e 2021 em 16,16% e o reajuste concedido 
em janeiro de 2022 de 11,16%, ao longo de 2022, a perda salarial dos 
Servidores Municipais de Chapecó está sendo de 4,50% ao mês. Em 7,5 
pagamentos, já perderam 33,75% de um salário mensal. 

 *Desde janeiro de 2021, pela perda salarial decorrente da falta da reposição 
de toda inflação do período anterior, os Servidores Municipais de Chapecó, dos 
20,8 pagamentos mensais do período, já perderam 106,25% de um salário 
mensal. 

Em resumo: 
De janeiro de 2021 a julho de 2022, os Servidores Municipais de Chapecó, em 
consequência do reajuste 0% de janeiro de 2021 e o reajuste de 11,16% em 
janeiro de 2022, abaixo da inflação acumulada (2020 e 2021) de 16,16%, dos 20,8 
pagamentos mensais que receberam, perderam o poder aquisitivo de 1,06 salário 
ou 5,1% da renda. 



 

 

 



*Se a gente considerar a inflação e a perda mensal acumulada, dos 

20,8 pagamentos, os Servidores Municipais de Chapecó perderam 

217,4% de um salário mensal, ou 2,2 dos 20,8 pagamentos, ou seja, 

mais de 10% da renda salarial real. 
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