
Fl
áv

ia
 B

ra
nd

ão

União para garantir as conquistas dos servidores

Informativo especial do Sintram | Out/2015

Trabalhadores municipais mostraram a sua força
   

   No dia 10 de setembro, mais de 300 servidores ocuparam a Câ-
mara Municipal de Divinópolis, mostrando a indignação com o risco 
da Prefeitura acabar com o  piso (1,5 SM) e o gatilho salarial.

   Com as palavras de ordem “Se entrar na pauta, a gente volta”, 
“Salário, gatilho, direito adquirido”, cartazes e faixas, os servidores 
expressaram todo o repúdio da classe contra essa ameaça de retro-
cesso e cobraram dos vereadores apoio perante à situação.

   A maioria dos vereadores percebeu a gravidade do fato e a reação 
forte dos servidores. Eles manifestaram apoio à classe e propuseram 
que a administração abrisse negociações para a construção e ela-
boração de um novo indexador para o reajuste anual dos servidores.

   Essa união é que fez a diferença! O prefeito voltou atrás na sua 
decisão e abriu negociação com a categoria.

   A mobilização continua. É preciso trabalharmos uma proposta que 
preserve nossas conquistas dentro desta reformulação da política 
salarial municipal, trazendo segurança jurídica.

    Nesse informativo, você, servidor, terá acesso a toda essa situ-
ação e os resultados da última assembleia. Informe-se e mobilize 
conosco. Lembre-se: a política salarial atinge todos nós!

Vamos à luta! 

   Servidores e servidoras, 

   O momento é de luta. Não 
podemos aceitar a retirada do 
nosso direito de ter o salário 
base - estabelecido há mais 
de 20 anos no PCCS - e o 
gatilho salarial, conquista de 
uma paralisação em 2008. 

   Se não construirmos uma 
alternativa que preserve nos-
sos direitos, voltaremos à situ-
ações já vividas pela catego-
ria: com salários congelados e 
perdas acumuladas ao longo 
de anos. Servidor e servidora, 
isso é muito grave para nosso 
futuro profissional.

   A mobilização dos servi-
dores na Câmara foi vitorio-
sa, mostrou nossa força aos 
vereadores e ao prefeito.  É 
nisso que acreditamos: unida-
de e luta!

Luciana Santos  
Presidente Sintram

ASSEMBLEIA 
GERAL

Dia 26 de outubro
Horário: 17h30

Local: Sindicato dos Metalúrgi-
cos (Rua Pernambuco, 534) 

Compareça!

É nossa força que garante 
nossos direitos!
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A nossa união é o que garantirá a 
preservação de nossos direitos

     Hoje, estão em debate três 
pontos fundamentais da política 
salarial municipal de Divinópolis: 
Piso, Gatilho e Data Base. E so-
mente com a união e mobilização 
iremos conseguir pressionar o 
Executivo para que regulamente, 
ainda esse ano, o piso salarial e 
a correção anual, de modo que 
seja preservado o nosso poder 
de compra e corrigido os ques-
tionamentos jurídicos existentes. 
Entenda o que está em debate:

Piso Salarial (1,5 SM), Consti-
tuição Federal e Súmula Vincu-
lante nº 04
     Atualmente, o que garante o 
piso salarial do servidor público 
municipal de Divinópolis é a Lei 
Municipal 6655, que em seu arti-
go 8, parágrafo 3, determina que 
o menor vencimento atribuído a 
cargo ou função pública não pode 
ser inferior a um salário mínimo 
e meio. Porém a Lei 6655/07 
confronta a Súmula Vinculante nº 
4/2008, do Supremo Tribunal 
Federal, que determina - salvo 
os casos previstos na Constitui-
ção Federal - que o “salário mí-
nimo não pode ser usado como 
indexador de cálculo de vanta-
gem de servidor público ou de 
empregado, nem ser substituído 

por decisão judicial”. Somado 
a isso, na Constituição Fede-
ral/1988, no artigo 7, é expresso 
que o salário mínimo não pode 
ser vinculado para qualquer fim.
    
   Até 2015, o piso vem sendo 
pago pelas administrações, po-
rém uma denúncia anônima ao 
Ministério Público fez com que 
a Procuradora de Justiça, Ma-
ria Angélica Said, recomendasse 
ao Executivo a desvinculação do 
piso salarial do município do sa-
lário mínimo, citando que a Lei 
Municipal 6655 é uma afronta ao 
inciso IV do artigo 7º da Consti-
tuição da República, e não tem 
fundamentação jurídica constitu-
cional.

Gatilho e a Súmula Vinculante 
42 de 12 de março de 2015
   O gatilho, que é a correção 
anual dos salários dos servidores 
municipais, está fixado pela Lei 
6749/2008, a qual em seu artigo 
1º, parágrafo 1, prevê: “A revisão 
geral automática a que se refere 
o caput deste artigo ocorrerá no 
mês de março de cada ano, e 
seu índice será aquele divulgado 
pelo Governo Federal, através do 
IBGE, referente ao INPC”.  No 
entanto, a Súmula Vinculante 42 

do Supremo Tribunal Federal, 
publicada no dia 12 de março de 
2015, estabelece que é inconsti-
tucional a vinculação do reajus-
te de vencimentos de servidores 
estaduais e municipais à índices 
federais de correção monetária. 

Data Base 
    Os salários da administração 
municipal são reajustados, atu-
almente, por dois índices e em 
duas datas base diferentes. A 
parcela de servidores que recebe 
o piso tem acréscimo nos venci-
mentos a partir de 1º de janeiro de 
acordo com o reajuste do salário 
mínimo. Já os outros servidores 
têm o reajuste pelo gatilho todo 
1º de março com base no índice 
apurado pelo INPC.  A distinção 
de índices para uma mesma ca-
tegoria (servidores municipais) é 
também inconstitucional segundo 
o que prega o artigo 37, X, da 
Constituição Federal, sendo que 
está expresso: “A remuneração 
dos servidores públicos e o sub-
sídio de que trata o §4º do art 39 
somente poderão ser fixados ou 
alterados por lei específica, ob-
servada a iniciativa privativa em 
cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma 
data e sem distinção de índices”

Piso Data
base

gatilho

A política salarial de Divinópolis 



A nossa mobilização é a arma para construir  
segurança jurídica na lei municipal

A postura inicial do governo
   No dia 1º de setembro, o prefeito e sua 
equipe convocaram a imprensa e anunciaram 
que o piso seria congelado, atendendo a re-
comendação do MP e um projeto de lei seria 
enviado à Câmara, reformulando a Lei 6655. 
Na mesma data, em reunião de urgência com 
o Sintram, o governo municipal comunicou 
essa decisão, afirmando que a partir de 2016 
o reajuste nos salários seria através de mesa 
de negociação e concedido conforme a capa-
cidade financeira do município. Ou seja, além 
do servidor ter que se mobilizar todo ano, iria 
também depender da vontade do gestor de 
negociar com a classe. 

   Após a mobilização dos servidores na Câ-
mara, no dia 10 de setembro, e apoio expres-
so dos vereadores ao movimento, o prefeito 
voltou atrás em sua decisão e convocou a 
imprensa dizendo que não iria enviar mais o 
projeto de lei à Câmara. Além disso, oficiou 
o MP dizendo que se a instituição achasse 
prudente que enviasse ao Judiciário uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade – ADIN para 
corrigir a ilegalidade, o que significa a retirada 
de nossas conquistas. 

Abertura de negociação
   Essa pressão da categoria na Câmara é 
que fez frente à administração e no dia 24 
de setembro, o prefeito Vladimir convocou a 
diretoria do Sintram para fazer uma proposta 
de acordo com os servidores, eliminando as 
inconstitucionalidades da lei. A proposta é:
1 - o piso salarial passa a ter o valor de R$ 
1.182,00
2 - todos os salários dos servidores terão uma 
correção anual que reponha o valor corroído 
pela inflação, em data única a ser definida.
3 - projeto de lei assegurando essas garantias 
será elaborado por uma comissão de repre-
sentantes do Executivo, Legislativo e Sintram 
(2 de cada)

A decisão da assembleia
   No dia 05 de outubro, a categoria não aceitou a 
proposta do Executivo e fez uma contraproposta. A su-
gestão aprovada foi do servidor Wellington Silva, sendo 
que a ideia era propor ao Executivo a instituição do sa-
lário mínimo municipal de Divinópolis que será igual ao 
nacional (Constituição Federal prevê no art. 7º, IV, que 
nenhum trabalhador pode receber menos do que o mí-
nimo). Após isso, seria criado o piso do servidor público 
municipal, sendo que o mesmo não será inferior ao valor 
de um salário mínimo e meio municipal.
Ficou acertado o reajuste para toda a categoria igual 
a soma da inflação dos últimos 12 meses acrescido do 
percentual de crescimento do PIB municipal. A proposta 
é que a data base seja em 1º de fevereiro.

Comissão
    Além do jurídico da Prefeitura, Sintram e Câmara 
Municipal, foi deliberado a formação de uma Comissão 
de Servidores, sendo eleitos representantes de cada se-
tor da administração e seus respectivos suplentes. Ficou 
acertado que deverão compor a Comissão de Negocia-
ção com o Executivo para elaboração do Projeto de Lei 
dois servidores eleitos na assembleia.  Para dar início a 
negociação, no dia 06 de outubro, o Sintram oficiou o 
Executivo e aguarda retorno.

Reuniões
    Desde a primeira reunião da Comissão de Servido-
res várias dúvidas surgiram pelo fato da contrapropos-
ta manter a vinculação ao salário mínimo nacional. No 
sentido de trazer embasamento legal, o corpo jurídico 
do Sintram foi convocado para o debate e a advogada, 
Alessandra Santos, afirmou que a contraproposta não 
tem fundamento legal. “Qualquer tentativa de vincular o 
vencimento dos servidores ao salário mínimo nacional 
carece de fundamento legal. O Supremo Tribunal Fede-
ral já definiu pela inconstitucionalidade e não podemos 
incorrer nesse erro”, declarou.
    O servidor Wellington Silva apresentou duas tentati-
vas de correção da ilegalidade, porém os membros da 
Comissão e diretoria do Sintram optaram por uma nova 
assembleia no dia 26 de outubro, já que a proposta ini-
cial foi desfigurada, sendo correto consultar novamente 
a classe. 
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Assembleia realizada no dia 05 de outubro Comissão de servidores eleita para acompanhar a negociação
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Próxima assembleia dos Servidores Municipais
Dia: 26 de outubro de 2015

Horário: 17h30
Local: Sindicato dos Metalúrgicos 
(Rua Pernambuco, 534, Centro)

Pauta: Política salarial dos servidores de Divinópolis

Por que participar das assembleias?
   É preciso que os servidores dos diversos setores da administração e aposentados entendam que ainda 
não existe nada garantido para os próximos anos em relação à política salarial. Isso porque caso o MP 
entenda que tem que acionar o Judiciário, uma ADIN será o trunfo para o governo desvincular por força 
de lei o piso do salário mínimo e o gatilho do INPC. Como a administração abriu negociação, é hora 
de asseguramos que seja construído com urgência um projeto de lei, ainda esse ano, eliminando essa 
insegurança jurídica e garantindo o poder de compra dos nossos salários nos próximos anos. 

Como contribuir?
   Divulgue aos colegas a gravidade dessa situação, participe das assembléias e esteja disposto a lutar 
por seus direitos. Procure se informar sobre o trabalho da Comissão, buscando informações juntos aos 
membros e diretores do Sintram, acesse diariamente o  nosso  www.sintramdiv.org, facebook Sintra-
mCentroOeste ou solicite informações pelo telefone: 3216-8484.  Lembre-se, a política salarial atinge 
toda a categoria!

   O impacto da perda do poder aquisitivo dos servidores 
atinge também a vida da comunidade. Isso porque os 
servidores voltarão a época que havia perdas acumuladas 
ano a ano (houve épocas em que as perdas salariais che-
garam a 42%) e a única forma de sair dessa situação será 
o retorno das greves nas escolas, postos de saúde, etc. A 
comunidade lembra das greves que chegaram a durar 40 
dias. Isso sem considerar que com a perda do poder de 
compra de quase cinco mil servidores e seus familiares a 
área comercial de Divinópolis e região será afetada.

    O servidor municipal está na linha de frente da admi-
nistração municipal, em contato direto com os cidadãos, 
prestando serviços na área da saúde, educação, lazer, ou 
seja, esse profissional tem papel fundamental no municí-
pio e deve ser valorizado. Somado a isso, os servidores 
prestaram concurso público com salário definido em lei. 
Se há inconstitucionalidades, que sejam eliminadas, mas 
o direito e valorização dos servidores devem ser preser-
vados em sua integralidade!

Carta à comunidade de Divinópolis 
TODOS PERDEM COM A PERDA DOS SERVIDORES!

Av. Getúlio Vargas, 21 - Centro - Divinópolis |  (37) 3216-8484
www.sintramdiv.org | www.facebook.com/SintramCentroOeste


