
Jornal do SINDICATO 33 anos
21 de outubro de 1988 

Setembro/2022

33 anos
21 de outubro de 1988 

Serviços Internos e Externos; Carpinteiros; Pedreiros; Borracheiros; Eletricistas; Motoristas; 

Operadores de Máquinas; Mecânicos; Vigias; Guardas Municipais; Telefonistas; Atendentes;  

Auxiliares; Técnicos(as); Analistas; Fiscais; Contadores(as); Instrutores(as); Monitores(as); 

Assistentes Sociais; Arquitetos(as); Engenheiros(as); Veterinários(as); Nutricionistas; 

Psicólogos(as); Fisioterapeutas; Terapeutas; Enfermeiros(as); Bioquímicos(as); 

Farmacêuticos(as); Dentistas; Médicos(as) e você de outro cargo não citado.

  Olá Servidoras e Servidores Municipais!

De janeiro de 2021 a julho de 2022, a inflação 

e o reajuste abaixo da inflação já tirou

 de você Servidor(a) Municipal o valor real 

de 2,2 salários mensais dos 20,8 pagamentos.

Governo João Rodrigues continua 

devendo a reposição da perda salarial! 

FALTA VALORIZAÇÃO!
AQUI TEM TRABALHO,

Até quando o Governo João Rodrigues vai pagar 

o salário defasado aos Servidores Municipais? 

Assembleia Geral dos(as) Servidores(as) Municipais 

06 de outubro de 2022

18 horas

No Salão de Eventos do Sindicato (Rua Rui Barbosa 274 E)

Pauta:

1- Reposição da perda salarial

2- Auxílio-alimentação

3- Adicional de Titulação

4- Deliberar sobre formas de mobilização e luta da categoria 
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AQUI TEM TRABALHO,

*Os demais Servidores Municipais ficaram com a perda salarial de 4,50%. 

*Em 2021 o INPC foi de 10,16%; mais o INPC de 5,45% de 2020, acumulou nos dois anos 16,16% de inflação. 
Ou seja, o seu salário Servidor(a) Municipal chegou em dezembro de 2021 com 16,16% de defasagem 
salarial.

*Em janeiro de 2022, pela Lei Complementar 741 de 2021, o reajuste foi de 11,16%, deixando ainda uma perda 
salarial no seu salário de 4,50%.

Veja no gráfico a seguir:

*Em função do reajuste do Piso Nacional do Magistério, a perda salarial dos(as) Professores(as) foi 

resolvida com o reajuste de 19,86% da Lei Complementar 743 de 2022. 

*Sem o reajuste anual de janeiro, você Servidor(a) Municipal perdeu ao longo de 2021 o valor real de 5,45% 
do salário mensal; em 13,3 pagamentos (incluindo férias e 13º salário) você perdeu o valor real de 72,5% de 
um salário mensal. 

 

*O reajuste de janeiro de 2020 zerou a inflação (INPC) anterior acumulada até dezembro de 2019.

*O INPC de 2020 acumulou 5,45%;

*Em janeiro de 2021, o reajuste da revisão geral anual da remuneração foi de 0% (zero por cento).  

*Com a perda salarial de 4,50% ao mês, em 7,5 pagamentos (incluindo metade do 13º), você Servidor(a) 
Municipal já perdeu em 2022 até julho, o valor real de 33,75% de um salário mensal.
*Se a gente acumular a perda salarial decorrente da falta do reajuste anual de janeiro de 2021 e do reajuste 
abaixo da inflação acumulada de 4,50% no reajuste de janeiro de 2022, você Servidor(a) Municipal, dos 20,8 
pagamentos mensais do período de janeiro de 2021 a julho de 2022, você já perdeu 106,25% de um salário 
mensal, ou seja, perdeu 1,06 dos 20,8 salários desse período.

*E a sua perda salarial Servidor(a) Municipal não tem sido só os 5,45% da falta do reajuste de janeiro de 2021, 
e dos 4,50% da falta da reposição de toda inflação acumulada no reajuste de janeiro de 2022; a inflação alta 
de 2021 e 2022 foi roubando cada mês mais valor real do seu salário conforme podemos ver no gráfico 
abaixo: 
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Vereadores(as) acompanham no telão os dados da perda salarial apresentados por Lizeu Mazzioni na Sessão no dia 09 de agosto

FALTA VALORIZAÇÃO!

 No dia 13 de junho o Sindicato 

mobilizou e fez um ato na Câmara de 

Vereadores com as Agentes Comunitárias 

de Saúde (ACS) e Agentes de Combate de 

Endemias (ACE) pelo pagamento do novo 

Piso Nacional da categoria conquistado 

pelo movimento sindical junto aos 

Deputados e Senadores através da 

Emenda Constitucional 120 de 05 de maio 

de 2022. O novo piso de 2 salários mínimos 

(R$ 2.424,00) foi adotado pelo Município 

pela Lei Complementar 761 de 11 de julho. 

A luta faz a lei!

 Depois de muita luta dos Sindicatos, dos Conselhos Profissionais e dos(as) Trabalhadores(as) da 

Enfermagem, os(as) Deputados(as) e Senadores(as) aprovaram a Emenda Constitucional 124 criando o Piso 

Nacional da Enfermagem que foi regulamentado pela Lei 14.434 de 2022. O Presidente Jair Bolsonaro vetou o 

reajuste anual do valor do piso e o Ministro Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu Liminar 

suspendendo os efeitos da lei. No momento lutamos pela rejeição da Liminar pela maioria do Plenário do STF e pela 

derrubada do veto do Presidente Bolsonaro pela maioria absoluta dos(as) Deputados(as) e Senadores(as). 

A luta pelo Piso Nacional da Enfermagem continua!

 De janeiro de 2021 a julho de 2022, em consequência da falta do reajuste anual de janeiro de 2021 (5,45% de 

defasagem salarial em 2021) e da não reposição de toda inflação acumulada no reajuste anual de janeiro de 2022 

(defasagem salarial de 4,50% em 2022) mais a inflação mensal, você Servidor(a) Municipal, perdeu 217% do valor 

real de um salário mensal, ou seja, você perdeu o valor real de 2,2 salários mensais dos 20,8 pagamentos (incluindo 

férias e 13º); isso significa que no período do governo João Rodrigues você perdeu mais de 10% do valor real do seu 

salário. 

 No dia 09 de agosto, o Sindicato, através do dirigente Lizeu Mazzioni, Presidente da Coordenação Municipal, 

esteve na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores para reforçar o abaixo-assinado e pedir a colaboração dos(as)  

Vereadores(as) na conversa com o Prefeito João Rodrigues na busca desse reajuste salarial e recomposição do 

valor real dos salários dos(as) Servidores(as) Municipais.

 O Sindicato continua cobrando a reposição integral dessa perda salarial e também aumento real que pode ser 

resolvido se o Município estendesse para todos(as/es) os Servidores(as) Municipais o reajuste de 19,86% 

concedido aos Professores(as) pela Lei Complementar 743 de 2022. Isso já solicitamos no abaixo-assinado com 

mais de 900 assinaturas entregue ao Prefeito em maio. Afinal de contas, o Município economizou com o pagamento 

do salário defasado e também teve mais receita com o aumento do desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte 

(IRRF) cuja tabela das faixas salariais da isenção e das alíquotas progressivas está congelada desde 2015. Prefeito, 

basta de fazer economia diminuindo o valor real e o poder de compra dos salários dos(as) Servidores(as) Municipais. 

Aumento já dos vencimentos dos(as) Servidores(as) Municipais que vem sofrendo com essa perda salarial. 

 Nessa luta o Sindicato fez a campanha salarial em novembro de 2021 - “AQUI TEM TRABALHO, FALTA 

VALORIZAÇÃO!’’, para cobrar a reposição de toda inflação de 2020 e 2021. Voltou a fazer essa campanha em abril e 

maio de 2022 com o jornal e o abaixo-assinado que coletou mais de 900 assinaturas, entregue ao Prefeito e à 

Câmara de Vereadores em maio.
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Sindicato faz Ações Judiciais Coletivas de Cobrança 
dos Direitos dos(as) Servidores(as) Municipais 

Abril de 2021- Ação Judicial Coletiva de Cobrança de 40% de insalubridade dos(as) Trabalhadores(as) 

da Saúde que trabalharam no atendimento a COVID -19: considerando que o Município não pagou corretamente 

o adicional de insalubridade para os(as) trabalhadores(as) da saúde que trabalharam nas unidades de atendimento 

permanente da população infectada pela COVID-19, o Sindicato ingressou na Justiça com uma ação judicial coletiva de 

cobrança para cobrar o Adicional de Insalubridade de 40%. O Juiz determinou a perícia, o que já foi realizada nos locais 

de trabalho. A  perícia deu laudo favorável aos 40%. O Sindicato aguarda a sentença do Juiz. 

Dezembro de 2021 – Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o desconto de 14% ao SIMPREVI 

e em defesa das alíquotas progressivas: tendo em vista que o Município em 2021 alterou o desconto do SIMPREVI 

das alíquotas progressivas da LC 684/2020 para 14% da LC 704 e da LC 730/2021, o Sindicato entrou no Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina (TJSC) com uma ADI contra a alíquota linear de 14%, pelo entendimento de que a EC 

103/2019 instituiu e unificou a contribuição previdenciária pelas alíquotas progressivas. O Sindicato aguarda o 

julgamento dessa ADI pelo TJSC.

Abril de 2021 - Ação Judicial Coletiva de Cobrança do Reajuste de 5,45% de janeiro de 2021 aos 

Aposentados(as) e Pensionistas pela média salarial do SIMPREVI: tendo em vista que o Município descumpriu 

a LC 131/2001 e não reajustou as aposentadorias e pensões concedidas pela média salarial pelo mesmo índice do 

reajuste das aposentadorias e pensões do INSS em janeiro de 2021, o Sindicato ingressou com uma ação judicial 

coletiva de cobrança desse reajuste. O Sindicato aguarda a sentença do Juíz. 

Dezembro de 2021 – ADI contra o desconto de 14% sobre a faixa salarial abaixo do teto do INSS dos(as) 

Aposentados(as) e Pensionistas do SIMPREVI: tendo em vista que o Município instituiu pela LC 730/2021 o 

desconto de 14% ao SIMPREVI das aposentadorias e pensões também abaixo da faixa salarial do teto do INSS, o 

Sindicato entrou no TJSC com uma ADI para suspender esse desconto, pelo entendimento de que a EC 103/2019 não 

autorizou o desconto permanente da contribuição previdenciária sobre essa faixa salarial dos(as) aposentados(as) e 

pensionistas. O Sindicato aguarda o julgamento dessa ADI pelo TJSC. 

Abril de 2020 - Ação Coletiva de Cobrança do Adicional de Periculosidade aos Vigiais:  desde a aprovação 

da lei federal 12.740 de 2012, o Sindicato vinha cobrando o adicional de periculosidade aos Vigias. Diante das negativas 

da Prefeitura, o Sindicato entrou com uma ação judicial coletiva de cobrança do adicional de periculosidade -  do 

retroativo a abril de 2015 e que fosse pago mensalmente na folha de pagamento dos Vigias. Além da ação coletiva do 

Sindicato, quase todos os(as) Vigias também entraram com ação individual de cobrança. Em maio de 2022 a Prefeitura 

passou a pagar o adicional de periculosidade na folha de pagamento. A ação coletiva de cobrança do Sindicato continua 

tramitando e vai cobrar os valores do adicional de periculosidade retroativos desde abril de 2015 para todos(as) os(as) 

Vigias. Quem entrou com ação individual provavelmente receberá antes o retroativo a 5 anos da data da entrada da sua 

ação individual; se entrou depois de abril de 2020, a ação coletiva do Sindicato vai cobrar esse tempo que não será 

cobrado pela ação individual de 5 anos da data da sua ação individual e abril de 2015.

Setembro de 2022 - Ação Judicial Coletiva para a contagem do tempo de serviço de 28 de maio de 2020 a 

31 de dezembro de 2021 à Licença como Prêmio: considerando que o Município, alegando a LC 173/2020, não 

está contando o tempo de serviço de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para a licença como prêmio dos 

Servidores Municipais (só está contando para os Profissionais da Saúde e da Segurança Pública devido a LC 191/2022), 

o Sindicato ingressou com uma ação judicial coletiva para a contagem desse tempo de serviço para o benefício da 

licença como prêmio dos(as) Servidores(as) Municipais prejudicados(as) pela não contagem desse tempo.  

 Se você ainda não é associado(a), faça a sua ficha de sindicalização eletrônica pelo link do site do 

SINDICATO:  ou peça a ficha de sindicalização a um (a) Dirigente ou www.sitespmchr.org.br/associe-se/

Representante Sindical de Base do seu local de trabalho.  

 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 sindicalizados(as), porque ao invés de fortalecer o 

Sindicato com a sindicalização, enfraquece pela não sindicalização. Parabéns a você que é sindicalizado(a)! Você 

que ainda não é sindicalizado(a), pense bem, cumpra com o seu dever e compromisso de classe!

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

 Contato direto com os/as dirigentes do Sindicato (telefone/whatsapp):  

Lizeu Mazzioni - 98428-2781 Presidente da Coordenação Municipal; Manira Schmitz - 98428-2434 (Saúde e Convênios)  

Pesquisa e texto: Lizeu Mazzioni  

Diagramação: Silvia Menegatti - Tiragem: 3.000 exemplares
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