
 

 

ABAIXO-ASSINADO CONTRA O 

DESCONTO DE 14% DOS NOSSOS 

SALÁRIOS PARA O SIMPREVI 
 

Senhor Vereador, Senhora Vereadora: 

 

Nós, SERVIDORES E SERVIDORAS MUNICIPAIS EFETIVOS/AS, abaixo 

assinados/as, manifestamos nosso descontentamento com a proposta do Projeto de  Lei 

Complementar 85/2020 do Prefeito Municipal, que se for aprovado por Vossas 

Excelências, elevará o desconto dos nossos salários de 11% para 14% ao SIMPREVI. 

 

Avaliamos injusto por reduzir nossos já modestos salários e ilegal porque fere as 

determinações do §4° do Art. 9° da Emenda Constitucional 103/2019. 

 

Inclusive, conforme interpreta corretamente a recomendação do Ministério Público de 

Contas, o §4° do Art. 9° da Emenda Constitucional 103/2019 determina que o Município 

adote para seus Servidores/as Municipais a contribuição previdenciária com alíquotas 

progressivas dos Servidores da União claramente definidas no Art. 11, §§ 1° e 2°.  

 

Ao invés de 14%, a contribuição previdenciária com alíquotas progressivas dos 

Servidores da União, sobre o total do salário, representa um desconto bem menor, 

sobrando mais salário para o/a trabalhador/a: 

 

8,02% para o salário de R$ 1.604,87 dos/as servidores/as dos serviços gerais 

 

8,19% para o salário de R$ 1.946,22 dos/as vigias 

 

8,23% para o salário de R$ 2.024,28 dos/as auxiliares administrativos/as 

 

8,31% para o salário de R$ 2.125,57 dos/as motoristas 

 



8,87% para o salário de R$ 2.501,48 dos auxiliares de enfermagem 

 

9,07% para o salário de R$ 2.677,94 dos operadores/as de máquinas 

 

9,16% para o salário de R$ 2.760,74 dos monitores/as sociais 

 

9,19% para o salário de R$ 2.791,70 dos/as técnicos/as de enfermagem 

 

9,21% para o salário de R$ 2.807,87 dos/as guardas municipais 

 

9,28% para o salário de R$ 2.886,24 dos/as professores/as com magistério 

 

10,62% para o salário de R$ 4.168,24 dos/as assistentes sociais, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos/as, psicólogos/as, nutricionistas e outros servidores/as graduados/as 

 

10,65% para o salário de R$ 4.213,93 dos/as professores/as com licenciatura plena 

 

11,02% para o salário de R$ 4.733,46 dos/as professores/as com pós-graduação 

 

11,64% para o salário de R$ 5.974,84 dos engenheiros/as e outros servidores/as 

graduados/as 

 

12,00% para o salário de R$ 6.873,05 dos/as farmacêuticos/as e bioquímicos/as 

 

13,31% para o salário de R$ 11.930,34 dos/as dentistas 

 

13,73% para o salário de R$ 13.729,30 dos/as médicos/as 

 

Além da injusta e ilegal redução salarial aos Servidores/as Municipais que em sua 

maioria já ganham pouco, essa diferença de 6%, 5%, 4%, 3%, 2% e 1% vai sair do 

salário dos Servidores/as Municipais e vai para a conta do SIMPREVI, portanto, vai sair 

da circulação da economia da cidade e vai para o banco. Sabemos que o SIMPREVI 

precisa de recursos, mas o salário dos Servidores/as Municipais é apenas uma das 

fontes do seu financiamento e o salário dos/as trabalhadores/as não pode ser assaltado 

com descontos abusivos, considerando também que a Constituição Federal, nesse caso 

da contribuição previdenciária, protege mais os salários mais modestos. 

 

Diante do nosso clamor por justiça e legalidade, solicitamos que Vossa Excelência 

aprove uma emenda substitutiva ao PLC 85/2020 para dar a seguinte redação ao Inciso 

I do Art. 61 da Lei Complementar n.º 131, de 5 de dezembro de 2001, que está sendo 

alterado pelo Art. 1° do PLC 85/2020: 

 

“I - para os segurados compulsórios, a mesma contribuição previdenciária dos 

servidores da União, na forma estabelecida no caput e §§ 1° e 2° do Art. 11 da Emenda 

Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019”. 

 



Senhor Vereador, Senhora Vereadora: 

 

Contamos com o vosso reconhecimento do nosso trabalho e do nosso direito 

constitucional de pagar a contribuição previdenciária com as alíquotas progressivas dos 

Servidores da União, respeitando assim, a Constituição Federal, nossos salários e 

nossos direitos. 

 

Atenciosamente, 

 

Servidores e Servidoras Municipais, abaixo assinados/as por meio de preenchimento de 

formulário eletrônico. 

Escreva seu nome completo: 

 

Sua resposta 

Escreva seu cargo efetivo: 

 

Sua resposta 

Enviar 

 


