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CARTA AOS(ÀS) SENADORES(AS)
REJEIÇÃO AO CONGELAMENTO DOS SALÁRIOS DOS

SERVIDORES PÚBLICOS PREVISTO NO PLP N° 149/2019

Brasília, 30 de abril de 2020

Assunto: PLP 149/19 (PLANO MANSUETO) REPRESENTA PERDA DE 
DIREITOS E MAIS DESEMPREGO

Excelentíssimo(a) senhor(a) senador(a),

O Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 149/2019, para ajuda financeira a
estados e municípios, recebeu parecer favorável do presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, nesta quinta-feira, 30 de abril. Ocorre que o texto inclui um ataque
brutal e inadmissível aos(às) servidores(as) públicos(as) de todo o país.

Isso porque o PLP 149 – denominado 'Plano Mansueto' devido à autoria da
medida  ser  do  secretário  do  Tesouro  Nacional,  Mansueto  Almeida  –  proíbe
qualquer correção salarial aos(às) servidores(as), bem como veta a realização
de  concursos  públicos para  recomposição  de  força  de  trabalho  até  31  de
dezembro de 2021. 

Ou seja, com o PLP 149, o governo de Jair Bolsonaro acaba por gerar uma
reação em cadeia que acabará por congelar a própria economia do país, um tiro
saindo  pela  culatra.  Manter  os  salários  dos  trabalhadores(as)  do
funcionalismo público é evitar o desaquecimento da economia, já em crise
antes  mesmo do  agravamento  da  situação sanitária  de  todo  o  mundo com a
pandemia do novo coronavírus.

Ainda,  ao  congelar  os  vencimentos  dos(as)  servidores(as)  e  vetar  a
contratação via concurso público, o governo acentua sobremaneira o processo de
sucateamento e desvalorização de serviços públicos como a Saúde, o Seguro e
Assistência  Social,  áreas  que  se  mostraram  imprescindíveis  para  combater  a
Covid-19 e  dirimir  as consequências sociais  do isolamento,  necessário  para a
sociedade neste momento de pandemia.
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Existem inúmeras alternativas fiscais ao corte de salários de servidores(as)
públicos(as), como a taxação de grandes fortunas e de lucros e dividendos das
empresas e a auditoria da Dívida Pública, que consumiu quase 40% – mais de 1
trilhão de reais – do orçamento da União apenas em 2019.

Senador(a),  os  trabalhadores(as)  jamais  se esquecerão se o  PLP 149 –
Plano Manueto – for aprovado nesta casa. Os efeitos desta terrível medida ainda
serão sentidos em 2022, que, lembramos a Vossa Excelência, será ano eleitoral. 

Vários componentes desta casa buscarão a reeleição no Senado, enquanto
vários outros buscarão candidaturas para governos estaduais, ou mesmo tentarão
a corrida presidencial. Nós, servidores e servidoras públicas, lembraremos bem
daqueles(as)  que  estiveram ao  lado  dos(as)  trabalhadores(as).  Se votar  pelo
congelamento, não volta em 2022!

A Fenasps e seus sindicatos filiados exigem a rejeição do PLP 149 em sua
íntegra, em especial do Artigo nº 8, conforme reproduzimos abaixo.

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade
pública decorrente da pandemia do Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de
2021, de:

I  – conceder  a  qualquer  título,  vantagem,  aumento,  reajuste  ou  adequação  de
remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e
militares,  exceto  quando  derivado  de  sentença  judicial  transitada  em  julgado  ou  de
determinação legal anterior à calamidade pública;
II – criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
III – alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV – admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos
de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa, aquelas decorrentes de
vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o
inciso  IX  do  art.  37  da  Constituição  Federal,  as  contratações  de  temporários  para
prestação  de  serviço  militar  e  as  contratações  de  alunos  de  órgão  de  formação  de
militares;
V – realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso
IV;
VI –  criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou
benefícios  de  qualquer  natureza,  inclusive  os  de  cunho  indenizatório,  em  favor  de
membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e
empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado
de  sentença  judicial  transitada  em  julgado  ou  de  determinação  legal  anterior  à
calamidade;
VII – criar despesa obrigatória, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º;
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VIII – adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da
inflação medida pelo  IPCA, observada a preservação do poder  aquisitivo  referida no
inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;
IX –  contar esse tempo como de período aquisitivo necessário para a concessão de
anuênios,  triênios,  quinquênios,  licenças-prêmio,  promoções,  progressões,
incorporações,  permanências  e  demais  mecanismos  equivalentes  que  aumentem  a
despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço;

§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a medidas
de  combate  à  calamidade  pública  referida  no  caput  cuja  vigência  e  efeitos  não
ultrapassem a sua duração.

§ 2º  O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia compensação
mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado que:

I  –  em  se  tratando  de  despesa  obrigatória  de  caráter  continuado,  assim
compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período  superior  a  dois  exercícios,  as  medidas  de  compensação  deverão  ser
permanentes; e
II –  não implementada a prévia compensação, a lei ou ato será ineficaz enquanto
não  regularizado  o  vício,  sem  prejuízo  de  eventual  ação  direta  de
inconstitucionalidade.

§  3º A  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  a  Lei  Orçamentária  Anual  poderão  conter
dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde
que  seus  efeitos  somente  sejam implementados  após  o  fim do  prazo  fixado,  sendo
vedada qualquer cláusula de retroatividade.

Senador(a), não vote no PLP 149!
Vote contra o congelamento salarial dos(as) servidores(as)

públicos(as)!

FENASPS

 


