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FALTA VALORIZAÇÃO
DOS SERVIDORES E SERVIDORAS MUNICIPAIS  

Prefeitura Municipal de Chapecó!
33 anos

21 de outubro de 1988 

33 anos
21 de outubro de 1988 

AQUI TEM TRABALHO

Pela reposição da inflação de 2020 e 2021 que até setembro já 

acumula 13% de perda salarial;

Campanha Salarial 2021/2022

Contra os 14% de desconto do salário ao SIMPREVI, pelas alíquotas 

progressivas e por alterações nas novas regras de aposentadoria e 

pensão para reduzir os danos da reforma da previdência municipal;

Pela rejeição da PEC 32 da reforma administrativa do governo 

Bolsonaro que quer acabar com o servidor público efetivo, o serviço 

público, os direitos sociais e a democracia.

Parabéns Servidor, parabéns Servidora! 

Você é a segurança pública que protege a liberdade de ir e vir!

Você é um grande agente do bem comum, do bem-estar coletivo!
Você é a educação que as crianças encontram nas escolas e centros de educação infantil!

Você é o acolhimento social que as pessoas encontram quando precisam de ajuda!
Você é a saúde para todos/as/es!

Você é a rua da cidade e a estrada do campo em boas condições de uso!
Você é a inteligência coletiva que planeja, executa e fiscaliza o bom funcionamento das coisas 
da cidade e do campo. 

Você é a limpeza e o embelezamento dos espaços públicos!

Sindicalize-se!

Só governos autoritários, neoliberais e negacionistas como os que estão no poder nesse 
momento tratam os servidores públicos como inimigos; que ao invés de valorizar esse agente do 
bem comum, colocam “bombas no bolso”, como é o congelamento salarial e a PEC 32.

Apesar desses governos, apesar da burguesia financeira 
especulativa, apesar do entreguismo colonial que nos 
governa, apesar desse momento trágico que vivemos, nós 
resistimos, somos parte da solução e lutamos pela nossa 
valorização e pelos serviços públicos que melhoram a vida 
do povo e o bem-estar coletivo. 

 Seja associado/a do sindicato e participe da luta coletiva 
pela valorização do serviço público e dos trabalhadores e 
trabalhadoras da categoria e de toda classe trabalhadora! 



 Apresentamos aqui um resumo das principais consequências da Emenda 42/2021 à Lei Orgânica 
do Município (LOM) e das leis complementares (LC) 729, 730 e 731 de 2021 que alteraram a LC 131 de 
2001 e as regras de organização, aposentadoria e pensão do SIMPREVI.

 O prefeito João Rodrigues e a maioria dos vereadores, para ter um dinheiro a mais em seu governo, 
mesmo diante do abaixo-assinado com mais de 1.700 assinaturas, sem debate, em apenas 20 dias de 
tramitação, aprovaram a perversa reforma da previdência que complica e empobrece a vida dos 
servidores municipais: desconto de 14% do salário; mais anos de trabalho com o aumento da idade 
mínima e redução de até 40% no valor da aposentadoria e da pensão.

 A LC 729 limita a aposentadoria e a pensão dos novos servidores municipais ao valor do teto do 
RGPS (R$ 6.433,58) e cria o Regime de Previdência Complementar (RPC) para os servidores atingidos 
pelo teto do RGPS. O regime complementar implica uma contribuição sobre a parte do salário acima do 
teto para formar uma aposentadoria complementar conforme o valor das contribuições e capitalização 
individualizada. O teto e o regime complementar era de fato a única exigência da EC 103/2019 que o 
Município tinha que obrigatoriamente adotar.
 A LC 731 cria a famigerada “segregação de massas” que na prática separa os servidores ativos, 
aposentados e pensionistas em dois grupos. Essa é uma nefasta escolha do governo João Rodrigues que 
só cria novos problemas para os servidores municipais, o SIMPREVI e à Prefeitura de Chapecó. Com 
data de corte de 30/06/2021, o SIMPREVI passa a ter dois fundos:

 O prefeito João Rodrigues encaminhou os projetos à câmara de vereadores sem nenhum debate 
com o sindicato da categoria e a maioria dos/as vereadores/as votaram a Emenda à LOM (42) em 15 dias 
e as 3 leis complementares (729, 730 e 731) em 20 dias. Não dialogaram com o sindicato e pouco 
consideraram os abaixo-assinados, com 800 assinaturas na Emenda à LOM e 1.700 assinaturas na 
votação das leis. 

 I – O fundo em repartição: formado pelos servidores efetivos em atividade que ingressaram antes 
de 31/12/2003, os aposentados com menos de 58 anos e os pensionistas com menos de 63 anos. Nesse 
fundo, a contribuição patronal da prefeitura será de 28% sobre o salário do servidor. Esse fundo começa 
agora sem poupança. Nos primeiros anos a receita das contribuições vai cobrir as despesas das poucas 
aposentadorias e pensões. Mas como é o grupo de servidores mais próximos da aposentadoria, em 
poucos anos o fundo só terá aposentados e pensionistas que serão pagos pela receita da prefeitura – 
“esse grupo de aproximadamente 800 aposentados e pensionistas passarão a fazer parte da folha de 
pagamento da prefeitura”. 

 A LC 730 alterou, de forma perversa, a contribuição (prefeitura e servidores) e as regras de 
aposentadoria e pensão dos servidores municipais (atuais e novos), aposentados e pensionistas. 

 O SIMPREVI continuava pagando todas as aposentadorias e pensões e não tinha problema 
financeiro, inclusive tem em conta um ativo financeiro (poupança) de mais de R$ 400 milhões. Nas 
avaliações atuariais (feitas anualmente), em projeção dos próximos 30 anos, ainda com as regras de 
aposentadoria e pensão em vigor antes da reforma, em 2019, apontava praticamente um equilíbrio 
atuarial e, em 2020, um pequeno desequilíbrio atuarial que poderia facilmente ser resolvido com medidas 
viáveis como deixar o IRRF descontado dos aposentados e pensionistas como receita do SIMPREVI e 
instituir o crédito consignado com parte do seu ativo financeiro, que dá mais rendimento e segurança que 
as outras aplicações financeiras.   
 A reforma aprovada pela Emenda 42 à LOM e as Leis 729, 730 e 731 pelo governo João Rodrigues 
e seus vereadores subalternos, de fato complicam e empobrecem a vida dos servidores municipais e 
compromete a sustentabilidade da prefeitura. E tudo isso foi feito com o objetivo de fazer um dinheiro a 
mais para a gestão do atual mandato. 

 II – O fundo em capitalização: formado pelos novos servidores, pelos servidores efetivos em 
atividade que ingressaram depois de 31/12/2003, os aposentados com mais de 58 anos e os pensionistas 
com mais de 63 anos. Esse fundo começa com toda a poupança atual do SIMPREVI (R$ 400 milhões). Na 
prática, os dois fundos é uma manobra para reduzir a contribuição patronal da prefeitura de 22% para 18% 
nesse fundo de capitalização que logo ficará com todos os servidores ativos. Essa manobra vai reduzir em 
4% a contribuição patronal da prefeitura e liberar esse dinheiro para o atual mandato do prefeito que ainda 
não terá as despesas dos aposentados e pensionistas que a prefeitura passará a ter em sua folha de 
pagamento depois que todos os servidores do fundo de repartição estiverem aposentados, o que deve 
ocorrer nos próximos 8 anos.

 O SIMPREVI cuida desde 1992 de todas as aposentadorias e pensões dos servidores municipais 
de Chapecó. Nesses 29 anos, o SIMPREVI tem sido vantajoso para as finanças da prefeitura – ou seja, 
custou menos o SIMPREVI do que se tivesse mantido todos os servidores vinculados ao INSS, inclusive 
com empréstimos, como a dívida de R$ 81 milhões que a prefeitura deve hoje ao SIMPREVI. 

 Detalhamos a seguir os fatos que desmascaram o golpe dado e a mentira usada para disfarçar o 
mal praticado pelo prefeito e seus vereadores contra os servidores municipais e a sustentabilidade futura 
da prefeitura. 

Um grande golpe foi dado na contribuição previdenciária:

 O SIMPREVI passa a ter 4 regras de aposentadoria e 
pensão. Cada servidor/a deve procurar a regra que consegue 
cumprir os requisitos e que seja a melhor ou a menos pior para 
o seu caso e plano de vida. 
 Veja a seguir como fica a sua situação diante das novas 
regras.

A perversa reforma da previdência municipal!



Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (PCD): será de 100% da média salarial para quem 

completar os anos contribuição – mulher/homem:  D/grave; 20/25 anos; D/moderada: 24/29 anos; 

D/leve: 28/33 anos. E, por idade: 60 anos e 15 anos de contribuição como PCD: será de 70% da média 

salarial acrescida de 1% a cada ano de contribuição.

Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho: quando decorrente de acidente de 

trabalho, doença profissional ou do trabalho será de 100% da média salarial, nos demais casos será de 

60% da média salarial, mais 2% ao ano que passar dos 20 anos de contribuição. 

Reajustes de todas as aposentadorias dessa regra: o mesmo índice do RGPS/INSS.

Valor das aposentadorias: 60% da média salarial (média dos salários de contribuição de todo período 

aquisitivo desde julho de 1994 ou da data de início da contribuição, se posterior), mais 2% ao ano que 

passar dos 20 anos de contribuição (40 anos de contribuição para ter 100% da média salarial).

Aposentadoria compulsória: aos 75 anos de idade e o valor será proporcional ao tempo de 

contribuição; se tiver mais de 20 anos de contribuição, será de 60% da média salarial, mais 2% ao ano 

que passar dos 20 anos de contribuição.

Idade mínima: Servidor: 65 anos; Servidora: 62 anos; *Atividades especiais (homem/mulher): 60 anos; 

Professor: 60 anos; Professora: 57 anos.

Tempo de contribuição e serviço público: 25 anos de contribuição, 10 (dez) anos de serviço público e 

5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.

Voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

*Atividades especiais: trabalho em atividades que tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, 
físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional 
ou ocupação (na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Idade mínima: Servidor: 60 anos; Servidora: 57 anos; Professor: 55 anos; Professora: 52 anos.

Tempo de contribuição e serviço público: Servidor: 35 anos; Servidora: 30 anos; Professor: 30 anos; 

Professora: 25 anos (em efetivo exercício das funções de magistério).

Tempo de contribuição e serviço público: 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que 

for concedida a aposentadoria.

Tempo adicional de contribuição (100% de pedágio): depois de completar os anos de contribuição 

exigidos (35, 30, 25, conforme o caso) trabalhar mais os dias, os meses ou anos de contribuição que 

faltavam em 08/10/2021 para completar o tempo exigido.

2. Quem ingressou depois de 31/12/2003: 100% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho 

de 1994 ou da data de início de contribuição, se posterior.

1. Quem ingressou antes de 31/12/2003: totalidade da remuneração do cargo efetivo.

2. Quem ingressou depois de 31/12/2003: o mesmo índice do RGPS/INSS.
1. Quem ingressou antes de 31/12/2003: o mesmo reajuste dos ativos (paridade)

Valor da aposentadoria: (no mínimo, o salário mínimo)

Reajuste das aposentadorias:

3. Regra de transição por idade mínima e pedágio (para quem ingressou até 08/10/2021)

(artigo 21-B da LC 131/2001 com a redação dada pela LC 730/2021)

2. Regra de transição por idade mínima e pontos, para quem ingressou até 08/10/2021 

(artigo 21-A da LC 131/2001 com a redação dada pela LC 730/2021)

Idade mínima: Professor: 56 anos (57 a partir de 2023); Professora: 51 anos (52 a partir de 2023);

Tempo de contribuição (em efetivo exercício das funções de magistério):  Professor: 30 anos; 

Professora: 25 anos;

Idade mínima: Servidor: 61 anos (62 a partir de 2023); Servidora: 56 anos (57 a partir de 2023);
Tempo de contribuição: Servidor: 35 anos; Servidora: 30 anos;

2023: 87/97; 2024: 88/98; 2025 89/99; 2026: 90/100; 2027: 91/101; 2028: 92/102; 2029: 93/103; 2030: 

94/104; 2031: 95/105; 2032: 96/105; 2033: 97/105; 2034: 98/105; 2035: 99/105; 2036: 100/105.

Voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Pontos (soma de 1 ponto por ano de idade 1 ponto por ano de contribuição) - Servidora: 86; Servidor: 96; 

Tempo de serviço público: 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo da aposentadoria.

Valor da aposentadoria (no mínimo, o salário mínimo) para quem ingressou depois de 31/12/2003: 

60% da média salarial (dos salários de contribuição de todo período aquisitivo desde julho de 1994 ou da 

data de início de contribuição, se posterior), mais 2% ao ano que exceder aos 20 anos de contribuição (40 

anos de contribuição para ter 100% da média salarial).

Reajuste das aposentadorias: o mesmo índice do RGPS/INSS.

Pontos* - Professora: 81; Professor: 91; 2023: 82/92; 2024: 83/93; 2025 84/94; 2026: 85/95; 2027: 86/96; 

2028: 87/97; 2029: 88/98; 2030: 89/99; 2031: 90/100; 2032: 91/100; 2033: 92/100.

Para o servidor/a que ingressou antes de 16/12/1998, com a totalidade da remuneração do cargo 

efetivo (integralidade e paridade) **: o acréscimo de pontos será limitado a 87 pontos se mulher, e a 97 

pontos se homem, e a idade (61 anos se homem, e 56 anos se mulher) poderá ser reduzida em um ano 

para cada ano de contribuição que exceder o tempo exigido (35 anos se homem e 30 anos se mulher), 

limitado a 4 (quatro) reduções.

**quem teve alteração de carga horária será feita a média da carga horária de todo período.

Para o servidor/a que ingressou antes de 31/12/2003, com a totalidade da remuneração do cargo 

efetivo e mesmo reajuste dos ativos (integralidade e paridade) **: desde que tenha, no mínimo, 62 

anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, ou para titulares do cargo de professor, 57 anos 

de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem.

1. Regra geral de aposentadoria 
(artigo 14 da LC 131/2001 com a redação dada pela LC 730/2021)



A LC 131/2001 com a redação dada pela LC 730/2021 pode ser alterada?

 A luta da categoria organizada pelo sindicato será no sentido de levar o prefeito a promover 
alterações. Se vamos conseguir ou não, dependerá da nossa organização e luta e também do bom senso 
do atual ou dos novos prefeitos.

 Por iniciativa do prefeito e aprovação da maioria dos vereadores é possível aprovar novas leis e 
alterar as regras aprovadas pela LC 730/2021. 

 O prefeito e os vereadores/as tem, pela EC 103/2019, autonomia para legislar sobre as regras da 
previdência municipal. O texto aprovado foi uma escolha do prefeito e da maioria dos vereadores que 
apoiam o prefeito. 

A LC 730/2021 pode ser questionada na Justiça?

 O texto aprovado tem valor legal e passa a ser a legislação em vigor. Só novas alterações na 
legislação (aprovação de novas leis) ou decisão judicial pode suspender o que foi aprovado e está em 
vigor. Tem alguns pontos da LC 730/2021 que geram dúvidas jurídicas e que nos estudos que fizemos até 
agora, tem alguma viabilidade de questionamento judicial, que pode ser coletivo (pelo sindicato) ou 
individual (pelo servidor/a).

Pontos da LC 730 que pode ter ação judicial do sindicato

2. A contribuição dos aposentados e pensionistas abaixo do teto do INSS (R$ 6.433,58) só é autorizada 
pelo §1°- A do artigo 149 da CF, “quando houver déficit”; a LC 730/2021 criou como contribuição 
permanente. Se a Assembleia Geral aprovar, o sindicato pode entrar com uma ação judicial contra o 
desconto de 14% das aposentadorias e pensões abaixo de R$ 6.433,58.

1. A contribuição de 14%: a EC 103/2019 estabeleceu as alíquotas progressivas para o RGPS (INSS) e 
aos servidores da União (o Sindicato já tem uma ação judicial contra a LC 704/2021; Se a Assembleia 
Geral aprovar, o sindicato pode entrar com uma ação judicial também contra os 14% da LC 730/2021).

4. Regra de transição em atividades especiais* (ingresso até 08/10/2021) 

(artigo 21-C da LC 131/2001 com a redação dada pela LC 730/2021) 

25 anos de exposição: 86 pontos.

Valor da aposentadoria: 100% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994 ou da 

data de início de contribuição, se posterior.

Reajuste das aposentadorias: o mesmo índice do RGPS/INSS.

Servidor/a: 15 anos de exposição: 66 pontos; 20 anos de exposição: 76 pontos; 

Tempo de serviço público: 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo da aposentadoria.

Voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

A pensão por morte (artigos 22 e 23 da LC 131/2001 com a redação dada pela LC 730/2021): 

sofreu um profundo corte de até 40% do valor da aposentadoria ou da média salarial em caso de 

servidor ativo e passa a ser temporária ao cônjuge menor de 44 anos. 

Valor da Pensão por Morte (no mínimo, o salário mínimo): uma cota familiar de 50% mais 10% por 

dependente, até 5 dependentes e 100% dos proventos da aposentadoria, e, se decorrente de morte de 

servidor ativo, sobre o valor que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data 

do óbito. Se tiver dependente inválido ou com deficiência mental ou intelectual grave: 100% do valor até o 

teto do INSS (R$ 6.433,58) e uma cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10% por dependente, até o 

máximo de 100% do valor acima do teto do INSS.

Perde a condição de dependente: I - morte do pensionista; II - filho ao completar 21 anos de idade;  III - 

filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;  IV - para filho ou irmão que tenha deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência; V - para cônjuge ou 

companheiro: a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da 

deficiência, respeitado os tempos das alíneas b e c; b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 

segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem 

sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; c) transcorridos os seguintes 

períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, se o 

óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos, 

após o início do casamento ou da união estável: a) 3 anos, com menos de 21 anos de idade; b) 6 anos, 

entre 21 e 26 anos de idade; c) 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade; d) 15 anos, entre 30 e 40 anos de 

idade; e) 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade; f) vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. 

Pontos da LC 730 que pode ter ação judicial individual do servidor/a prejudicado/a

2. A LC 730/2021 continua não descontando o SIMPREVI sobre a carga horária ampliada temporariamente; 

isso inviabiliza o auxílio-doença sobre a carga horária ampliada e não forma média salarial para a 

aposentadoria. Se essa regra não for alterada, o servidor/a que tiver essa situação poderá entrar com uma 

ação judicial individual para que o desconto seja feito também sobre a carga horária ampliada a fim de contar 

para a média salarial e dar o direito ao auxílio-doença também sobre a carga horária ampliada.

1. A LC 730/2021 faz a média da carga horária efetiva de quem ingressou antes de 2003 e ampliou a carga 

horária; antes a aposentadoria era pela carga horária efetiva na data da aposentadoria. Na própria LC 730 

tem contradições entre o direito de se aposentar com a carga horária efetiva do dia da aposentadoria ou com 

a média da carga horária durante toda carreira. Se essa regra não for alterada, o servidor/a que vier a ser 

prejudicado/a com a média da carga horária, poderá entrar com uma ação judicial individual para buscar sua 

aposentadoria sobre o total da carga horária efetiva no dia da aposentadoria. 

Observação: a ação judicial é a última medida para tentar evitar o dano que a lei estabeleceu; o caminho 

mais curto seria a alteração da lei para dar uma nova redação e resolver o problema na legislação e na prática 

administrativa. Portanto, mesmo entrando com as ações judiciais, a mudança da lei continuará sendo a forma 

mais rápida para resolver o problema. Porém, depende de iniciativa do prefeito.   



         O prefeito João Rodrigues e a maioria dos vereadores, para ter um dinheiro a 

mais em seu governo, mesmo diante do abaixo-assinado com mais de 1.700 

assinaturas, sem debate, em apenas 20 dias de tramitação, aprovaram a perversa 

reforma da previdência que complica o futuro da prefeitura e a vida dos 

servidores municipais: desconto de 14% do salário; mais anos de trabalho com o 

aumento da idade mínima e redução de até 40% no valor da aposentadoria e da 

pensão.

33 anos
21 de outubro de 1988 

Prefeito 

João Rodrigues (PSD)

Adão Teodoro -PSD Aderbal Pedroso - PSD

André  Kovaleski - PL

Claudair Sanzovo - PSL Delvino Dall'Rosa - PSD

Fernando Cordeiro - PSC

Ivaldo Pizzinatto - PSL João Siqueira - PP Luiz Antonio Agne - PSD Mauro Zandavalli - PSD

Nelson Krombauer - PP Sueli Suttili - PSD Valdemir Stobe - PTB Wilson Junior Cidrão
 PATRIOTA

Essas vereadoras e o vereador votaram contra a 
reforma da previdência e lutaram em defesa do salário, 

da aposentadoria e da pensão dos servidores municipais.

Neuri Mantelli - MDBCarolina Listone - PCdoB Iara Campolin - PTDeise Imara Schilke - PT Marcilei Vignatti - PSB

Presidente da Câmara 

João Marques Rosa - PSL

Derli Maier (MDB) 

Esse vereador
 não participou
 da Sessão por

motivos de 
saúde.

A perversa reforma da previdência municipal!



2021 já está marcado como o pior ano da História de

 Chapecó para a vida dos servidores municipais!
 Apesar de toda a dedicação dos servidores municipais no enfrentamento da pandemia, no 
atendimento à população chapecoense, tendo muito mais trabalho com os cuidados exigidos pela 
pandemia, 2021, foi o primeiro ano depois de 1989, após a publicação da Constituição Federal “cidadã”, 
que a Prefeitura de Chapecó humilhou a categoria com 0% de reajuste na revisão geral anual.

 No dia 15 de setembro, sem nenhum debate com o sindicato da categoria, o prefeito encaminhou 
à câmara de vereadores a mais perversa das reformas da previdência, juntando o que tem de pior no 
RGPS/INSS, no RPPS dos servidores da União e do RPPS dos servidores estaduais (IPREV). Em 
apenas 20 dias, mesmo diante do abaixo-assinado de 1.700 assinaturas, também sem nenhum debate 
com o sindicato, a maioria dos vereadores aprovaram a proposta do prefeito, com apenas três alterações 
“autorizadas” pelo prefeito. A maldade aprovada empobrece os servidores municipais porque reduz o 
salário líquido com o desconto de 14% ao SIMPREVI, obriga a trabalhar muito mais tempo com o 
aumento da idade mínima e reduz o valor da aposentadoria.

 Os Servidores Municipais de Chapecó passam a sofrer as maldades aprovadas pelo prefeito e a 
maioria dos vereadores que copiaram o quem tem de pior nos outros regimes e deixaram de fora o que 
seria menos prejudicial aos servidores municipais. Por exemplo, os trabalhadores do INSS e os 
servidores da União descontam do salário as alíquotas progressivas, o SIMPREVI passou a cobrar 14%; 
no IPREV, o pedágio da regra de transição será de 50% do tempo que falta, no SIMPREVI, será de 100% 
do tempo que falta; no INSS, as mulheres tem 100% da média salarial na aposentadoria aos 35 anos de 
contribuição, no SIMPREVI, precisará de 40 anos; no IPREV foi mantido o cálculo da média salarial 
sobre 80% dos melhores salários de contribuição, no SIMPREVI, será sobre 100% dos salários de 
contribuição; no INSS, os aposentados não pagam contribuição, os servidores da União, só acima de R$ 
6.433,58, o SIMPREVI passa a descontar 14% do valor da aposentadoria acima de R$ 3.300,00; no 
IPREV, a cota familiar na pensão será de 60% da média salarial, no SIMPREVI será de 50% da média 
salarial; no INSS, a regra de transição só aumenta os pontos, no SIMPREVI aumenta os pontos e a 
idade.

1. Aceitará alterações nas regras de aposentadoria e pensão da LC 131 (com a redação pela LC 730), 

para amenizar as maldades aprovadas e reduzir as perdas dos servidores municipais?

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 e Convênios); 9 8428 2960 (Márcia Maria Silva – Assistência Social)

Jornal do Sindicato - Chapecó - outubro de 2021

Pesquisa e elaboração dos dados e textos: Lizeu Mazzioni 

Diagramação: Silvia Menegatti - Tiragem: 3.000 exemplares

Participe dia 23 de novembro, 17:30 horas, ato em frente 

da Prefeitura de Chapecó, para entrega da pauta de 

reivindicações 2021/2022 ao Prefeito Municipal.

2. Vai pagar em janeiro a reposição da inflação (INPC) de 2020 e 2021 que já acumula uma defasagem 

salarial de 13,05%?

E agora, o prefeito prepara novas maldades contra 

os servidores municipais ou planeja alguma valorização?

Participe dia 22 de novembro, 19 horas  
Assembleia Geral online para aprovação 

da pauta de reivindicações a ser apresentada ao prefeito.

Fontes: CF; EC 103/2019; LOM; LC 131/2001; LC 729/2021; LC 730/2021; LC 731/2021

Abreviações: CF – Constituição Federal; EC – Emenda Constitucional; PEC – Proposta de Emenda 
Constitucional; LOM – Lei Orgânica do Município; LC – Lei Complementar; PLC – Projeto de Lei 
Complementar – SIMPREVI - Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó.

Colega Servidor/Servidora: 
Participe da campanha salarial 2021/2022

e lute pela sua valorização e de toda a categoria 
*Receba este jornal, leia, converse com seus colegas de local de trabalho

*Seja Representante Sindical de Base do seu local de trabalho e participe 
do Conselho dos Representantes Sindicais de Base (CORESBA).

*Participe dia 18 de novembro 18 horas da reunião
 presencial do CORESBA para a elaboração da pauta 
de reivindicações que será levada à Assembleia Geral. 
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