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 Contato direto com os/as dirigentes (telefone/whatsapp): Lizeu Mazzioni - 98428-2781 Geral e Educação; 

Sede: Rua Rui Barbosa, 274 E, Edifício 1º de Maio - 1º andar, Centro, Chapecó- SC - CEP: 89801-040  

Telefone: (49) 3330-4100 Site: www.sitespmchr.org.br - Instagram: SITESPMCHR

Manira Schmitz - 98428-2434 - Saúde e Convênios;  Marcia Silva - 98428-2960 - Assistência Social;

 Fanpage: Sindicato dos Municipários de Chapecó e Região 

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região - SITESPM-CHR 

 O SINDICATO é a única instituição que tem poderes e atribuições constitucionais de representar e defender 

os trabalhadores e trabalhadoras da categoria profissional, lutar pela valorização da categoria profissional e lutar 

pelos direitos e valorização da classe trabalhadora. Mas o SINDICATO, para ser forte e cumprir suas atribuições, 

precisa que o trabalhador e a trabalhadora cumpra o seu dever de classe, sendo associado/a e participando da 

organização e da ação coletiva da categoria profissional e da classe trabalhadora. Essa também é uma questão de 

consciência de classe. Quem ganha salário, é trabalhador(a) que vende sua força de trabalho, que depende dos 

direitos trabalhistas conquistados e mantidos pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras organizados(as) em 

seus SINDICATOS.
 O trabalhador(a) que não é associado(a) ao seu SINDICATO, ao invés de somar com seus colegas de 

profissão, acaba sendo um peso a ser carregado pelos colegas de profissão e da classe trabalhadora.
 Você que ainda não é sindicalizado/a, pense bem, cumpra com o seu dever de trabalhador(a).
 Faça a sua ficha de sindicalização física ou eletrônica pelo link do site do SINDICATO: 

http://sitespmchr.org.br/associe-se/

Ser sindicalizado(a) é um dever e compromisso de classe!

GOVERNO JOÃO RODRIGUES NÃO PAGOU TODA A INFLAÇÃO E O SALÁRIO

 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPECÓ CONTINUA DEFASADO

 Só se livraram da perda salarial os(as) 

professores(as) devido ao reajuste do Piso Nacional 

do Magistério concedido pela Lei Federal 11.738 de 

2008 que implicou em um segundo reajuste de 

19,86% da LC 743/2022. 
 Todos os demais servidores(as) municipais continuam recebendo um salário defasado em 4,50% porque 

não foi reposta toda a defasagem salarial na revisão geral anual de janeiro de 2022.

 Na prática, pagando o salário defasado em 5,45% em 2021 e 4,50% em 2022, o prefeito João Rodrigues 

está deixando de pagar a cada servidor(a) o valor real de 1,3 salário mensal nesses dois primeiros anos do 

mandato. É muita injustiça receber um salário defasado. Chega de perda salarial! 

 Em janeiro de 2021 o prefeito não deu o 

reajuste da inflação de 2020 e o reajuste de 11,16% de 

janeiro de 2022 não repôs toda a inflação de 2020 e 

2021 que acumulou 16,16%. 
 Após a campanha salarial do sindicato 

realizada em novembro de 2021 que cobrava a 

reposição da inflação de 2020 e 2021, do INPC 

acumulado em 16,16%, o prefeito pagou em janeiro 

de 2022 um reajuste de 11,16% da LC 741/2021, 

ficando uma perda salarial de 4,50%.

           Em 2022, depois do reajuste de 11,16% em janeiro, diante da inflação acumulada de 2020 e 2021  de 

16,16%, a perda salarial mensal é de 4,50%. No final do ano, em valor real, representará a perda de 60% de um 

salário mensal.   

 Em 2021 a defasagem salarial foi de 5,45%; em 12 meses, mais o 13° e 1/3 de férias, na prática, cada 

servidor(a) perdeu, em valor real,  72% de um salário mensal.

PREFEITURA DE CHAPECÓ TEM DINHEIRO PARA ESTENDER O 

REAJUSTE DE 19,86% PARA TODOS(AS) OS SERVIDORES MUNICIPAIS 

 A DTP representou 42,9% da RCL em 2021 no Município de Chapecó. Para o limite máximo de 54% da 

LRF, sobrou uma margem de 26% que poderia ter sido usada para aumento da DTP em 2021. 

 Considerando que em 2021 sobrou uma margem de 26% para aumento de DTP e que essa margem 

aumentará com o crescimento da RCL em 2022, que crescerá pelo menos no mesmo índice da inflação, fica 

evidente que a Prefeitura de Chapecó tem dinheiro e margem dentro do limite da LRF para estender o reajuste de 

19,86% concedido aos professores (as) pela LC 743/2022 para todos (as) os(as) demais servidores(as) 

municipais que continuam com uma perda salarial de 4,50%. 

 Considerando que o Município não concedeu a reposição de 5,45% do INPC de 2020, a margem de 26% 

teria sido suficiente para repor a defasagem de 5,45% e ainda um ganho real de 19,49%. 
 O reajuste de 19,86% da LC 743/2022 concedido aos professores (as) representa o zeramento   da perda 

salarial de 4,50% deixada pelo reajuste de 11,16% da LC 741/2021 e um aumento real de 14,70% aos 

professores(as). 

Reposição já de 19,86% para todos(as) os(as) Servidores(as) 
Municipais de Chapecó. Pelo fim da perda salarial!

(Siglas: Lei Complementar (LC); Receita Corrente Líquida (RCL); Despesa Total de Pessoal (DTP); Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)).
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