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[  SINDICATO ESTAVA CERTO.   ] INPC 2019: DINHEIRO TINHA!

D E S A F I O S 2 0 2 0 :

Neste mesmo período o governo 
municipal deve encaminhar para 
aprovação da Câmara dos Vereadores as 
adequações do ISSBLU à reforma da 

previdência (EC 103/2019) que mudará 
profundamente o direito à aposentado-
ria, enquanto o governo federal tentará 
aprovar um conjunto de emendas à 
Constituição. 

No dia 11 de fevereiro o Sintraseb 
realizará a primeira reunião de repre-
sentantes por local de trabalho do ano, 
dando início aos debates para a constru-
ção da pauta de reivindicações da 
Campanha Salarial 2020. A luta e a 
definição por uma negociação que 
avance para além do repasse da perda 
inflacionária do período precisa ser feita 
antes do mês de junho, devido às 
condições e restrições impostas pela lei 
eleitoral aos gestores públicos.

O Plano Mais Brasil do governo 
Bolsonaro é um ataque brutal aos 
direitos dos/as servidores/as e ao serviço 
público. É composto por três propostas 
de emenda à constituição (PECs): a PEC 
Emergencial (PEC 186/2019), a PEC dos 
Fundos (PEC 187/2019) e a PEC do Pacto 
Federativo (PEC 188/2019), que já 
começaram a tramitar no Senado e estão 
em análise na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). De forma geral, as 

propostas foram pensadas para realizar 
uma espécie de reequilíbrio fiscal à custa 
da redução da jornada e dos salários do 
funcionalismo em até 25%, da suspen-
são de concursos, da proibição de 
progressões funcionais (exceto para 
militares, juízes, membros do Ministério 
Público, diplomatas e policiais), da 
flexibilização de investimento mínimo 
em saúde e educação, entre outros 
ataques.

Este cenário impõe aos trabalha-
dores/as do serviço público municipal de 
Blumenau a necessidade de uma ampla 
e urgente mobilização da categoria, 
antes que seja tarde demais.

EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, A ADEQUAÇÃO DO ISSBLU À REFORMA
DA PREVIDÊNCIA E O PLANO MAIS BRASIL DO GOVERNO FEDERAL

PÕEM EM RISCO OS DIREITOS E O SERVIÇO PÚBLICO.

Defender os direitos,
o ISSBLU e o serviço público!
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A partir daí, a Assessoria Jurídica 
elabora os cálculos, executa a sentença e 
acompanha o processo até que o valor 
devido seja depositado na conta do/a 
servidor/a.

Chegamos à marca de mais de 
2300 ações do INPC.

Desde o ano passado, vários/as 
servidores/as já começaram a receber as 
suas indenizações e nesse ano muitos 
outros receberão o que é devido. 

Para você entender como ocorre essa 
cobrança, estamos publicando um 
fluxograma do processo de execução (ao 
lado).

É muito importante que você entre 
em contato com o Sindicato e atualize os 
seus dados bancários, informando o nome 
do Banco, o número da agência e da conta 
corrente, sempre com o dígito verificador. 

É importante também que você 
atualize o número do telefone e o endereço 
eletrônico (e-mail), para que nossos 
advogados possam entrar em contato no 
momento em que o pagamento for feito

O processo de execução (ou de 
cumprimento) de sentença só começa 
depois que a Justiça der “ganho de causa” e 
a sentença transitar em julgado (quando 
não cabe mais recurso). 

Em defesa dos direitos

A " " passo a passo:ação do INPC 2016
Vários servidores/as já receberam suas indenizações

SENTENÇA COM
TRÂNSITO EM JULGADO

EXECUÇÃO DA SENTENÇA COM
APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA IMPUGNAR
A EXECUÇÃO EM 30 DIAS ÚTEIS

SE A EXECUÇÃO 
FOR IMPUGNADA 

RÉPLICA NO PRAZO
15 DIAS ÚTEIS

MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

SENTENÇA SUJEITA
A RECURSO

SE A EXECUÇÃO NÃO
 FOR IMPUGNADA

JUIZ REQUISITA  O
PAGAMENTO EM
FAVOR CREDOR

SE O VALOR FOR
DE ATÉ R$ 6.975, O

PAGAMENTO DEVERÁ
SER REALIZADO NO
PRAZO DE 2 MESES,

CONTADO DA ENTREGA
DA REQUISIÇÃO

SE O VALOR FOR
SUPERIOR A R$ 6.975,

SERÁ EXPEDIDO
PRECATÓRIO EM

FAVOR DO CREDOR,
PARA PAGAMENTO
NO ANO SEGUINTE 

Campanha Salarial

INPC 2019: Prefeito enganou servidores/as
e fez politicagem com dinheiro público

Ao conceder o abono salarial aos 
professores e a gratificação para os/as 
coordenadores/as pedagógicos/as no final 
do ano, conforme as leis complementares 
aprovadas no final do ano (LC 1269 e 
1270/2019), o governo do prefeito Mário 
Hildebrandt comprovou aquilo que o 
Sindicato denunciava durante a campanha 
salarial 2019: Dinheiro para pagar o 
INPC integral no mês de maio tinha, o 
prefeito não pagou porque preferiu 
penalizar todos os servidores e fazer 
politicagem com os profissionais do 
magistério.

Está mais que na hora de potenciali-
zarmos nossa capacidade de organização e 
construirmos uma grande mobilização 
para enfrentar a sonegação e a retirada de 
direitos. A maior greve de todos os tempos 
(2014) conquistou o plano de carreira da 
saúde e novos reenquadramentos salariais 
que recuperaram grande parte das perdas 
históricas. O serviço público está em 
risco. Nossos direitos e conquistas 
históricas estão em risco. É hora de 
mobilização e luta!

O prefeito passou dias escondido 
dos/as servidores/as, mentindo para a 
população em entrevistas no rádio e na tv, 
afirmando que o direito ao reajuste salarial 
anual com base no INPC não era obrigató-
rio, que não era lei. Manipulou dados sobre 
a real situação do comprometimento da 
receita com a folha de pagamento para 

justificar a pretensão de só pagar a 
reposição salarial em janeiro de 2020.

É importante relembrar que foi a 
primeira campanha salarial em que um 
prefeito não abriu formalmente as 
negociações da data-base, nem participou 
de alguma reunião, o que por si só já 
demonstra o desrespeito.



pg3Jornal do Sintraseb ∙ fevereiro de 2020

Chamadas Públicas e Processos Seletivos

Condições de trabalho

N° de crianças por sala acima do recomendado

Nas turmas de C2 observou-se uma 
diferença um pouco menor. 9 espaços 
estavam seguindo as orientações, 10 
espaços tinham entre 9 a 12 crianças 

(chegando a 50% a mais do que o reco-
mendado) no início ou no final do dia, 
momento em que a turma tem uma 
professora.  11 espaços tinham entre 13 a 
15 crianças (chegando a 87% a mais do 
que o recomendado) no início ou no final 
do dia, momento em que a turma tem uma 
professora.  

Nas turmas de C3 observou-se que 11 
espaços estavam seguindo as orientações, 
mas 14 espaços tinham entre 15 a 20 
crianças (chegando a 66% a mais do que o 
recomendado) no início ou no final do dia, 
momento em que a turma tem uma 
professora.  

Os dados coletados reafirmam uma 
demanda trazida pela categoria, onde as 
turmas estão cheias e as estruturas de 
trabalho estão prejudicadas. O trabalho 
pedagógico na primeira infância é de 
extrema importância para o desenvolvi-
mento infantil, e com salas onde as 
professoras têm um número elevado de 
crianças, compromete qualidade do 
ensino, bem como o desenvolvimento das 
crianças. Ainda vale ressaltar que algumas 
salas são menores, algumas não tem 
trocador ou ele não é adequado aquela 
turma, o que é mais um fator ruim para a 
realização do trabalho do/a professor/a.

- 12 crianças/ 01 professor/a
Crianças de 3 a 4 anos: 
- 15 crianças/ 01 professor/a 

Crianças de 5 a 6 anos: 

Durante o segundo semestre de 2019 o 
sindicato visitou unidades de educação 
infantil focando seu olhar para o número 
de crianças por turma. Observamos que 
nas turmas de 0 a 3 anos tem sido recor-
rente um número expressivo de crianças 
por professor, o que foge da orientação 
dada pela resolução 01/99 do Conselho 
Municipal de Educação de Blumenau, 
conforme:

- 20 crianças/ 01 professor/a 

- 25 crianças/ 01 professor/a

Crianças de 0 a 1 ano: 

Crianças de 2 a 3 anos: 

Crianças de 1 a 2 anos: 

Crianças de 4 a 5 anos: 

Por amostragem, visitamos 25 espaços 
de tamanho pequeno, médio e grande, em 
diferentes bairros. 

Constatamos que desses 25 espaços 
em turmas de C1, 16 tinham entre 10 a 12 
crianças e alguns casos até 14 crianças, no 
início ou no final do dia, momento em que 
a turma tem uma professora. 100% a mais 
do que o recomendado.

- 08 crianças/ 01 professor/a 

Art. 9º - Os parâmetros para a organiza-
ção de grupos decorrerão das especificida-
des do espaço físico e da proposta pedagó-
gica, respeitando o pleno desenvolvimento 
da criança. Recomenda-se a seguinte 
relação professor(a)/criança: 

- 06 crianças/ 01 professor/a 

É de suma importância alguns 
ajustes, pois o processo de escolha é 
parte fundamental para a qualidade da 
gestão da educação, bem como uma 
melhor organização para o início do ano 
letivo de 2020, que deveria iniciar o ano 
com todo seu quadro completo. 

O Sintraseb reitera seu compromisso 
com uma educação de qualidade para a 
população, bem como seu compromisso 
com a categoria e a defesa do concurso 
público.

A gestão da escola ano a ano precisa 
começar tudo de novo com um grupo 
novo, sabemos que sempre terá pessoas 
novas nos quadros, mas com tudo o que 
relatamos aqui, e principalmente com o 
número de vagas existentes, não se pode 
deixar de pontuar a necessidade de 
efetivação do quadro da educação do 
município. 

A chamada pública para educação 
infantil deixou perplexos todos que 
acompanharam o processo. É importan-
te que a área tenha concurso específico. 
Consideramos um descaso com o/a 
candidato/a, que tem habilitação para 
ocupar qualquer uma das 200 vagas 
existentes, ter que ser colocado numa 
situação de chamada pública. 

Importante destacar que toda a 
rotatividade gerada pela troca de 
professores/as contratados/as em 

caráter temporário prejudica a qualidade 
da educação no município e vocês bem 
sabem dessa realidade. 

 O Sintraseb tem acompanhado a 
escolha de vagas do processo seletivo 
001/2019, bem como as chamadas 
públicas. Gostaríamos de considerar 
alguns pontos que observamos e 
achamos de extrema importância uma 
atenção e revisão por parte da Secretaria 
de Educação.

1.  QUADRO DE VAGAS
Observamos que alguns quadros 

tem sido apresentados ao RH muito 
próximos da data das escolhas, o que 
constatamos que dificulta o trabalho do 
RH. Apareceram muitas vagas que não 
eram de substituição no decorrer do 
processo, o que não deveria acontecer, 
pois isso prejudica a lisura, bem como 
prejudica o/a candidato/a que está na 
hora da escolha que questiona a vaga, a 
vaga não existe, e logo nas próximas 
chamadas aparece. Vagas transitórias e 
vagas existentes deveriam estar fechadas 
quando o quadro é entregue ao RH. 
Observamos algumas vagas apresenta-

das que não existiam. Mais uma vez 
prejudicando o/a candidato/a. 

2. QUANTIDADE DE VAGA EXISTENTE
Acompanhando o quadro de vagas 

salta aos olhos o número de vagas 
existentes em várias disciplinas que 
contêm concurso vigente.   A educação 
infantil tem um número aproximado de 
200 vagas existentes e não tem concurso 
vigente.

3. CHAMADA PÚBLICA

Siga o Sintraseb nas Redes Sociais



O déficit atuarial do instituto é o motivo para 
o aumento obrigatório da alíquota de 
contribuição previdenciária dos/as 
servidores/as de 11% para 14%. 

DEPOIS DE AUMENTAR 
ALÍQUOTA DO/A SERVIDOR/A, 
PREFEITURA QUER REDUZIR 
OBRIGAÇÃO PATRONAL

Muita coisa mudou e ainda vai mudar 
com a nova previdência. Uma delas é 
que agora os institutos de previdência só 
são responsáveis pelo pagamento de 
aposentadorias e pensões, ficando para 
os entes a responsabilidade de arcar 
com as despesas não previdenciárias, 
como as licenças para tratamento de 
saúde e licença maternidade.

DÉFICIT ATUARIAL DO ISSBLU
É DE R$ 2,8 BILHÕES

O Sintraseb quer discutir com os vereadores 
alternativas para resolver o problema. Para 
o sindicato, as diversas dívidas e parcela-
mentos dos valores referentes a parte 
patronal da prefeitura, o alto índice de 
trabalhadores/as contratados/as em caráter 
temporário, a falta de concurso público e o 
não reajuste da alíquota suplementar, de 
obrigação do município, são fatores 
determinantes para o aumento gradativo do 
déficit atuarial do instituto.

É por isso que o governo municipal 
encaminhou no último dia de dezem-
bro um pedido ao Conselho de 
Administração do ISSBLU para reduzir o 
percentual da contribuição patronal nos 
limites da legislação. Ou seja, reduzir 
dos atuais 15,78% para 14%.

Os vereadores compreenderam que 
naquele momento seria necessário apenas 
adequar à legislação o percentual de 
contribuição obrigatória dos/as servido-
res/as, cujo a imposição está estabelecida 
no art. 9°, caput, §4°, 11, caput, e 36, I, da 
Emenda Constitucional n. 103, de 12 de 
novembro de 2019 (EC 103/2019), onde diz 
que os institutos de previdência de 
municípios e estados que possuem déficit 
atuarial o porcentual de contribuição para o 
custeio não pode ser menor do que 14%.

SINDICATO DEFENDE PRAZO 
ESTABELECIDO EM PORTARIA DO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

 Sindicato entende que o município 
tem tempo para adequar a legislação local e 
defende o prazo previsto na Portaria n° 
1348/19, da Secretaria Especial de 
Previdência e trabalho, do Ministério da 
Economia, que estipula o prazo de 31 de 

Julho de 2020 para que Estados, o Distrito 
Federal e os municípios comprovem a 
vigência de lei que evidencie a adequação 
das alíquotas de contribuição devida ao 
Regime Própiro de Previdência Social 
(RPPS).

Os reflexos da reforma da previdência 
já começaram a chegar em Blumenau. No 
final de 2019 o prefeito Mário Hildebrandt 
encaminhou em regime de urgência 
projeto de lei que aumentou a contribuição 
previdenciários dos servidores de 11% para 
14%. A medida é impositiva e está prevista 
na Emenda Constitucional 103/2019. 

O sindicato conseguiu fazer um 
acordo com os vereadores para que os 
reflexos da Reforma da Previdência no 
município não sejam votados sem o debate 
com a categoria e ainda prorrogar a 
aplicação do aumento impositivo da 
alíquota de contribuição previdenciária 
dos/as servidores/as, prevista para vigorar a 
partir de 1° de março de 2020, para 1° de 
agosto de 2020.

Em defesa do ISSBLU e da aposentadoria 
ISSBLU em risco
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