PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.593.111/0001-14

NOTA INFORMATIVA

CONSIDERANDO que o Município de Abadia dos
Dourados – MG, assim como todo o país, obteve um aumento exponencial nos casos
positivos de COVID-19;

CONSIDERANDO que diversos servidores municipais
testaram positivos para COVID-19, tendo assim que se manterem afastados de suas
atividades, em virtude da necessidade de isolamento social;

CONSIDERANDO que a sede da Prefeitura Municipal
teve que ser fechada para a realização de sanitização, em virtude do número de casos.

CONSIDERANDO que a Secretaria de Fazenda
Municipal - setor de tesouraria, foi a mais afetada pela infecção do coronavírus, sendo
que quase a totalidade de seus servidores testaram positivo ao mesmo tempo.

CONSIDERANDO que o reajuste anual dos servidores
públicos foi aprovado pela Casa Legislativa no dia 17/01/2022 e sancionada pelo
Executivo no dia 18/01/2022;

A Prefeitura Municipal informa que:

Visando não atrasar o pagamento do vencimento
referente ao mês de JANEIRO/2022 dos servidores municipais, decidimos por realizar
na data habitual (de 02/02/2022 a 05/02/2022) o pagamento dos salários sem a
incidência do reajuste de 10,74% aprovado pela Câmara Municipal.

Sendo que, até a primeira quinzena do mês de fevereiro
de 2022 haverá o pagamento complementar dos valores referentes ao reajuste
anual de 10,74%.
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A medida adotada NÃO causará qualquer prejuízo ao
servidor municipal, pelo contrário, o ato em questão visa arcar pontualmente com o
pagamento do salário de todos os servidores, ainda que o valor do reajuste venha a ser
complementado nos dias seguinte.

Ressaltamos que o impasse em questão não é em virtude
de ausência de recursos para arcar com as despesas de folha salarial, mas tão somente
em razão de contratempos no sistema operacional ocasionado em virtude da
contaminação em massa dos servidores pelo COVID-19.

Lamentamos o ocorrido e agradecemos pela atenção e
compreensão de todos.

Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados/MG, 28 de
janeiro de 2022.
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