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A reunião entre representantes 
do Sindicato, Servidores e Prefeitu-
ra, dia 17 de março, foi frustrante, 
porque o prefeito Jorge Costa vol-
tou atrás e não criará tabela de re-
ferências para corrigir o próprio erro 
de sua Administração. Em 4 de feve-
reiro, nos reunimos no gabinete do 
gestor, quando ele autorizou a se-
cretária de Administração Cecília, 
junto ao Rafael, presidente do Insti-
tuto de Previdência do Servidor, rea-
lizar estudos de impacto financeiro 
para aplicação do valor integral das 
gratificações nos salários.

CORREMOS SÉRIOS RISCOS DE PERDERMOS AS GRATIFICAÇÕES

PREFEITO FAZ PROMESSA 
MAS VOLTA ATRÁS

Naquela ocasião, o Governo Muni-
cipal pediu um prazo de 10 dias para 
apresentar o impacto e com o SFP-
MIS construir um projeto de lei a ser 
encaminhado à Câmara ainda no fi-
nal de março. Ou seja, como esta-
mos em ano eleitoral, a Casa só tem 
até 4 de abril para votar projetos que 
possuem impacto financeiro. “Nos-
sa preocupação é o prefeito ‘empur-
rar com a barriga’, ou seja, jogar pra 
frente e até deixar essa bucha para 
um prefeito posterior. E nós Servido-
res como ficaremos?”, afirma o pre-
sidente do SFPMIS, Adalberto Félix.

NOSSA PREOCUPA-
ÇÃO É O PREFEITO 

‘EMPURRAR COM A 
BARRIGA’, OU SEJA, 
JOGAR PRA FRENTE 
E ATÉ DEIXAR ESSA 
BUCHA DAS GRA-
TIFICAÇÕES PARA 
O SEU SUCESSOR. 

E NÓS SERVIDORES 
COMO FICAREMOS?”

“
17 DE MARÇO - Membros do Sindicato e Servidores em reunião infrutífera com o Governo Municipal

ADALBERTO FÉLIX
PRESIDENTE DO SFPMIS
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ENTENDA O CASO DAS GRATIFICAÇÕES

FEVEREIRO DE 2019 - A Prefeitura in-
gressou com uma ADIN (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade). A intenção era de-
clarar inconstitucional algumas legisla-
ções que estabelecem o pagamento de 
gratificações diversas aos Servidores. 

DEZEMBRO DE 2019 -  A própria Pre-
feitura promulgou a Lei 2.760, que contém 
a reestruturação administrativa do muni-
cípio. Essa lei revogou dispositivos, e ou-
tras leis que garantem o pagamento das 
gratificações daquelas próprias questio-
nadas pela Administração na Adin, mas 
três delas ainda não foram eliminadas e 
as gratificações correm riscos. Dia 17 de 
março, o prefeito disse que vai esperar a 
decisão judicial e não resolverá de vez.

A Câmara Municipal foi intimada e não 
se manifestou, isto é, HOUVE OMIS-
SÃO. Vale lembrar que a Câmara Mu-
nicipal é parte nos processos. Contudo, 
em momento algum se manifestou con-
trário aos interesses do chefe do Exe-
cutivo. Nenhuma oportunidade foi dada 
ao Sindicato e Servidores para debate-
rem o assunto de extrema relevância 
aos trabalhadores que dependem de 
seus salários para sustentar com digni-
dade suas famílias. Os vereadores, por 
serem eleitos para defenderem o direito 
do povo, e o Servidor público municipal 
também é o povo, errou grotestacamen-
te ao tentar se esquivar de um tema tão 
importante para toda a categoria.

Assim que tomou conhecimento, o Sin-
dicato ingressou na Adin como Amicus 
Curiae para defender os direitos e inte-
resses dos Servidores e manter as gra-
tificações de toda a categoria. Vamos 
aguardar até o julgamento! 

4 DE FEVEREIRO - Sindicato se reúne 
com a Prefeitura e encontra solução para 
compensar gratificações. Prefeito autori-
za secretária e presidente do Instituto 
realizar um estudo do impacto financeiro.

11 DE FEVEREIRO - Fizemos uma 
matéria explicativa no site de toda a luta 
do SFPMIS sobre as gratificações.

19 DE FEVEREIRO - SFPMIS se reúne 
com um grupo de Servidores e vereado-
res na Câmara, justamente para esclare-
cer as dúvidas sobre o projeto de lei.

FOI IRRESPONSÁVEL FOI OMISSA PRESSIONA POR DIREITOS

VEJA, SERVIDOR: todos serão afetados, caso o prefeito não corrija o erro que ele 
mesmo criou. Gratificações que serão retiradas dos Servidores através

 das Adin’s 69.2019.8.26.0000-2030887 e 31.2019.8.26.0000-2202877:

Gratificação de Grupo Técnico
Gratificação de Membro de Comissão
Gratificação de Atividade
Gratificação de Atividade Técnica
Gratificação por Desempenho de Atividade
Gratificação de Prev. Educação para o Trânsito
Adicional de Nível Universitário
Adicional de Nível Médio

SERVIDOR
PRECISAMOS

REAGIR


