
O sindicato teve que entrar com ações judiciais cole�vas 
para cobrar o pagamento de direitos dos 

servidores municipais que estão na legislação municipal

 O Brasil feito pela escravidão de mais de 300 anos ainda tem resquícios escravocratas em tempos 

de trabalho livre. Continua muito comum, a prática de empregadores, inclusive governantes, de não 

respeitar os direitos dos trabalhadores constitucionalmente instituídos depois de muita luta da classe 

trabalhadora.

 Quando o prefeito João Rodrigues diz que não reconhece e não negocia (negociação coletiva é o 

termo constitucional) com o sindicato, apenas demonstra uma prática social autoritária do prefeito. 

Porém, isso não tira do sindicato seu papel constitucional e não vai imobilizar o sindicato, muito pelo 

contrário, sem a negociação coletiva só resta ao sindicato a mobilização e o enfrentamento político, 

administrativo e judicial.
 Gostando o prefeito ou não, sendo o prefeito democrata ou autoritário, o Sindicato dos 

Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região é legal, de fato e de direito, e exerce 

seu papel constitucional de representar a categoria dos servidores municipais de Chapecó e mais 47 

Municípios do Oeste Catarinense.

 Um dos direitos dos/as trabalhadores/as mais atacado é o direito de se organizar no sindicato 

como representante constitucional da categoria profissional. É uma prática autoritária o governo ou 

parlamentar eleito nas normas da democracia constitucional não reconhecer e não respeitar o sindicato 

como representante da categoria profissional, porque o sindicato, com papel diferente, tem a mesma 

sustentação constitucional da prefeitura e da câmara de vereadores. 

 Entre outras atribuições, o sindicato exerce o papel da representação administrativa e judicial da 

categoria profissional que representa. E com esse papel constitucional, o sindicato entrou com várias 

ações coletivas de cobrança judicial de direitos dos servidores municipais negados pela Prefeitura de  

Chapecó. 

 1. Ação declaratória do Direito e Condenação ao pagamento da regência de classe aos 

professores readaptados: o Município de Chapecó não realizava o pagamento do adicional de 

regência de classe ao professor readaptado. Depois de várias ações individuais, o advogado do sindicato 

entrou com pedido de “uniformização” e o TJ/SC decidiu que o Município é obrigado a realizar o 

pagamento, que passou a ser cumprido pela administração municipal a partir de abril de 2021. Se algum 

professor não recebeu nos últimos 5 anos e ainda não encaminhou sua ação individual, pode procurar o  

sindicato e cobrar os valores retroativos. 

 3. Ação declaratória do direito e condenação ao pagamento do reajuste dos aposentados 

que se aposentaram por média salarial: a Lei Complementar (LC) 131 de 2001 – a lei do SIMPREVI, 

garante aos aposentados e pensionistas que não foram aposentados pela integralidade e que não tem o 

direito do mesmo reajuste dos servidores ativos, de ter o mesmo reajuste dos aposentados e 

pensionistas do INSS. Este ano em janeiro o SIMPREVI não deu o reajuste de 5,45% que o INSS deu. 

Diante dessa injustiça e ilegalidade, o sindicato entrou com uma ação coletiva de cobrança judicial do 

reajuste de 5,45% para os aposentados e pensionistas que tem o direito do mesmo reajuste do INSS, 

retroativo a janeiro de 2021. Quem se aposentou com proventos integrais e tem paridade depende do 

mesmo reajuste dos servidores municipais ativos e da luta pela reposição da inflação de 2020 e 2021.

 2. Ação declaratória do direito e condenação ao pagamento da progressão por mérito sobre 

carga horária ampliada: o Município de Chapecó não realizava o pagamento da progressão por mérito 

sobre a carga horária ampliada, mesmo depois de inúmeras ações individuais de cobrança terem sido 

ganhas na Justiça. Em abril desse ano o sindicato entrou com uma ação coletiva de cobrança e em julho o 

Município foi notificado. Em agosto a prefeitura fez o pagamento dos retroativos dos últimos 5 anos e 

agora em setembro passa a pagar corretamente na folha de pagamento a progressão por mérito para 

todos os servidores que ampliaram a carga horária. E a ação coletiva do sindicato continua para cobrar 4 

meses retroativos (de maio a agosto de 2016) que ficou fora do pagamento da prefeitura porque a ação foi 

protocolada 4 meses antes e também para cobrar a incorporação dos valores na aposentadoria de quem 

já está aposentado. Quem tem ação individual anterior tem mais vantagem manter a sua ação individual 

porque vai receber mais tempo e com juros.

 4. Ação declaratória do direito e condenação ao pagamento da Insalubridade em grau 

máximo (40%) aos servidores que atuam nos centros exclusivos de tratamento da COVID-19: 

considerando que nos centros exclusivos de tratamento da COVID-19 existe exposição permanente a 

doença infectocontagiosa e a prefeitura, nem mesmo com a gravidade da pandemia, pagava esse direito 

elementar aos dedicados e destemidos colegas da saúde, em abril desse ano, o sindicato entrou com a 

ação coletiva de cobrança de 40% de insalubridade para quem atuou ou atua nas unidades de 

atendimento permanente aos pacientes da Covid-19. O Juiz já determinou e a perícia já foi realizada. 

Com isso a tramitação judicial segue com boas perspectivas de uma decisão favorável aos servidores 

municipais.
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Confira se você é um dos/as beneficiados/as pelas 

ações judiciais coletivas e individuais encaminhadas pelo sindicato:



 6. Ação de cobrança do desconto do SIMPREVI na venda da licença prêmio:  o Município de 

Chapecó descontava SIMPREVI no pagamento da licença prêmio, mas a legislação municipal 

estabelece justamente o contrário – o não desconto do SIMPREVI no pagamento da licença prêmio “em 

pecúnia” ao invés do gozo dos dias da licença. O sindicato entrou com a ação judicial coletiva de 

cobrança em 2007 e no ano de 2020 foi pago a mais de 1.500 servidores municipais esse dinheiro 

descontado indevidamente do pagamento da licença prêmio.  

 7. Ação de cobrança do adicional de periculosidade dos vigias: considerando todas as 

negativas da administração municipal em incluir na legislação municipal o adicional de periculosidade 

dos vigias da legislação federal, o sindicato entrou com ação judicial coletiva de cobrança do adicional de 

periculosidade dos vigias. Também é viável ação judicial individual de cobrança do adicional de 

periculosidade, caso em que cada vigia pode procurar o sindicato.

 8. Adicional de Titulação: O Município de Chapecó vem negando a concessão do adicional de 

titulação de pós-graduação (especialização) sem monografia. O sindicato tem encaminhado ações na 

Justiça onde tem sido reconhecido o direito ao adicional de titulação para os servidores que não possuem 

monografia. Caso seu adicional tenha sido indeferido, procure o sindicato para encaminhar a ação de 

cobrança do pagamento do adicional na Justiça.
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Sindicalize-se!

 Em fevereiro de 2021 , o prefeito João Rodrigues encaminhou novo projeto para descontar 14% ao 

SIMPREVI e a maioria dos vereadores aprovaram os 14% para descontar a partir desse mês de 

setembro. Diante desse desconto abusivo no salário dos servidores municipais, o sindicato entrou com 

uma ação declaratória de inconstitucionalidade da LC 704/2021 por não ter feito a assembleia dos 

segurados que trata o artigo 108 da LC 131/2001 e por 14% não existir mais na Constituição Federal que 

só tem alíquotas progressivas no INSS e aos servidores da União.  

 5. Ação declaratória de INCONSTITUCIONALIDADE da LC 704/2021 que instituiu alíquota 

previdenciária única de 14% ao SIMPREVI: depois de muita luta em 2020 quando a Emenda 

Constitucional 103/2019 determinou a mudança das alíquotas de contribuição ao SIMPREVI, em 

setembro de 2020 a Câmara de Vereadores de Chapecó acolheu a emenda sugerida pelo abaixo-

assinado do sindicato e adotou as alíquotas progressivas dos servidores da União para o desconto ao 

SIMPREVI. Essas alíquotas progressivas foram implementadas na folha de pagamento em fevereiro de 

2021. Confira na calculadora digital do sindicato quanto  (www.sitespmchr.org.br/calculadora/) 

dinheiro ficou no seu bolso com as alíquotas progressivas ao invés dos 14% nesses sete meses.

Expediente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região - SITESM-CHR

Sede: Rua Rui Barbosa, 274E, Edifício 1° de Maio, 1° Andar, Centro, Chapecó – SC.

Contatos do sindicato: Site: sitespmchr.org.br    Email: sitespmc@gmail.com   Telefone: 049 3330 4100

Contatos da Coordenação Municipal de Chapecó: Email:chapecositespmchr@gmail.com  

Telefones/whatsapp do sindicato: 9 8428 2781 (Lizeu Mazzioni – Educação e Geral);

9 8428 2434 (Manira Schmitz - Saúde); 9 8428 2960 (Márcia Maria Silva – Assistência Social)

Folha do Sindicato - Chapecó - setembro de 2021

Texto: Lizeu Mazzioni e Marcelo André Müller

Diagramação: Silvia Menegatti Tiragem: 3.000 exemplares

TUDO ISSO ACONTECENDO E VOCÊ NÃO É ASSOCIADO/A DO SINDICATO?  

www.sitespmchr.org.br/filiacao-eletronica/chapeco/
*Preencha seus dados e envie pelo site do sindicato que iremos buscar a sua assinatura no
 seu local de trabalho. 

Para fazer a sua ficha de sindicalização, acesse o link do site do sindicato:

Quem representa e defende a valorização da categoria é o sindicato. 

E o sindicato somos todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, associados e associadas.

Você que ainda não é associado ou associada também precisa lutar em defesa do seu salário, 
da aposentadoria e da pensão, pela sua valorização que passa pela valorização da categoria e 
da classe trabalhadora.

Faça a sua ficha de sindicalização e fortaleça o sindicato, nossa luta e nossa valorização,
porque juntos somos mais fortes! 
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