ALPB aprova aumento linear de
5%
para
os
servidores
estaduais
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da
Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, nesta
quarta-feira (04), a Medida Provisória (MP) 290/2020, do
Governo do Estado, que define o reajuste salarial para o
servidor público. O aumento é linear de 5% nos salários dos
funcionários estaduais efetivos, e vale tanto para ativos,
inativos e pensionistas.
Os parlamentares aprovaram a urgência e relevância da matéria,
que será discutida em plenário e encaminhada para a Comissão
de Orçamento da Casa. A MP prevê ainda reajuste dos mesmos 5%
nas gratificações de policiais, de servidores que realizam
serviços de saúde, e de integrantes da Orquestra Sinfônica do
Estado da Paraíba.
Os membros da CCJ também aprovaram a Medida Provisória
289/2020, que institui o incentivo ao Esporte do Estado.,
denominado ‘Incentiva Esporte’, por meio dos programas
‘Paraíba Esporte Total’e ‘Bolsa Esporte’. A MP tem o objetivo
de centralizar e substituir os programas esportivos que
existiam até então no Governo. O programa Paraíba Esporte
Total vai substituir o Gol de Placa e o Bolsa Esporte vai
substituir o Bolsa Atleta.
Durante a reunião, eles também aprovaram as MPs 287/2020, que
trata do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e a
288/2020, que adequa a legislação tributária para
aperfeiçoamento dos procedimentos de fiscalização.
Também foi aprovado o projeto de lei 1.187/2019, de Wilson

Filho, que obriga as escolas da rede pública e privada a
disponibilizar armário ou outro móvel semelhante para a guarda
e conservação de insulinas, seringas, lancetas ou canetas
aplicadoras utilizadas por alunos com diabetes. Estavam
presentas na CCJ os deputados Ricardo Barbosa, Camila Toscano,
Taciano Diniz, Felipe Leitão, Edmilson Soares, Cabo Gilberto e
a presidente Polyanna Dutra.
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