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N O T A   D E  E S C L A R E C I M E N T O 

 

A Prefeitura Municipal de Terra Santa vem se pronunciar acerca de 

publicações que estão sendo veiculadas nas redes sociais, sobretudo, uma nota do 

Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Pará - SINTEPP, sobre o 

Projeto de Lei nº. 09/2021/PMTS, que altera o Regime Jurídico dos Servidores 

Municipais, Lei nº. 089, de 06 de dezembro de 1999. 

Primeiramente, alega o SINTEPP que a proposta modificativa se trata de 

retrocesso na carreira do funcionalismo municipal, e convoca seus filiados a ir 

“apresentar sua indignação” em ato que deverá ser realizado hoje em frente à Câmara 

Municipal de Vereadores. 

Sobre isso, é importante esclarecer que o presente PL trata da atualização 

do RJU, que está há mais de 20 anos desatualizado, e sem aplicação na prática, já 

que parte dos dispositivos sequer foram aplicados aos servidores públicos em razão de 

não possuírem adequação à realidade local. 

 Como exemplo disso, temos o Auxílio Natalidade e o Auxílio Funeral, que são 

benefícios previdenciários que deixaram de ser pagos pelo INSS desde 1991, e 

considerando que as relações previdenciárias dos servidores municipais são regidas 

pelo Regime Geral de Previdência Social, tais benefícios nunca foram pagos a 

nenhum servidor. 

Ademais, de forma equivocada a referida entidade classista afirma que o 

Projeto de Lei visa prejudicar servidores de carreira e beneficiar servidores 

comissionados. Faz isso, inclusive, sem minimamente informar quais fundamentos está 

utilizando para fazer tais afirmações. 

Nesse sentido, é salutar observar que as alterações propostas na grande 

maioria apenas estão atualizando o texto já existente, sem trazer matéria nova e sem 

retirar vantagens existentes, portanto sem prejudicar os servidores de carreira. No 

mesmo sentido, com relação aos servidores comissionados, em momento algum o PL 

cria novas prerrogativas ou vantagem, mas tão somente aperfeiçoa trechos normativos 

e os adequa as demais legislações vigentes. 

Ainda, é válido ressaltar que as emendas encaminhadas à Câmara não 

apresentam obscuridade ou omissão, sendo o texto apresentado de entendimento 

cristalino e inequívoco, sem deixar lacunas a serem preenchidas por interpretações 

individuais. 

Por fim, a PMTS esclarece que o Projeto de Lei nº. 09/2021 não é um novo 

Regime Jurídico Único, mas apenas uma forma de corrigir erros grosseiros que advém 

desde a publicação da Lei nº. 089/1999. Além disso, a gestão atual não possui interesse 
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algum em prejudicar o quadro atual de servidores efetivos, por isso deixa claro que 

nenhum direito está sendo alterado. 

 

Terra Santa – PA, 25 de novembro de 2021. 

 

 

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 
Prefeito Municipal 
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