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Em assembleia realizada no dia 06/02, os servidores municipais de Santos deliberaram pela REJEIÇÃO 
completa da contraproposta apresentada pelo Governo Municipal (veja ela ao lado) e pela realização de 
uma grande MANIFESTAÇÃO para mostrar o seu descontentamento. A manifestação foi marcada para o 
dia 12/02 (quarta-feira), à partir das 15h no Paço Municipal (Praça Mauá).

O auditório ficou lotado e a perspectiva é de que a campanha salarial ganhe mais corpo ainda. Isso porque 
quase metade dos funcionários públicos estavam de férias em janeiro e só agora estão tomando conhecimento 
e se engajando no movimento. Outro fator que dá boa perspectiva para a luta é a unidade da categoria: A 
decisão da assembleia em não aceitar a contraproposta da Prefeitura foi tomada de forma unânime.

TODOS sabem que a Prefeitura tem muita gordura para queimar, à exemplo do ano passado onde o 
gasto com pessoal ficou bem longe do Limite da famigerada Lei de Responsabilidade Fiscal (sobraram 
3,32%, ou seja, a Prefeitura poderia ter gasto mais de 54 MILHÕES com a categoria, realidade bem 
diferente do que foi propagado entre um choro e outro.

Este ano, a receita da cidade vai aumentar muito mais! Segundo dados divulgados pela própria 
administração municipal, o acréscimo na arrecadação vai girar em torno de 26%. Essa previsão bate 
todos os recordes de arrecadação de dinheiro para Santos!.

Veja qual é a pauta pela qual os servidores lutam em comparação com o que a Prefeitura quer impor 
à toque de caixa:

cAMPANhA SAlARIAl 
PegA FOgO! 

MANIFeSTAÇÃO NA QuARTA (12/02)!
REAJUSTE SALARIAL

NOSSA ReIVINDIcAÇÃO PRoPoSTA do GovERno

16% (6% da inflação dos últimos 12 
meses + 10% de parte das perdas com o 

abono de 2013 e as perdas históricas)
6%

AUXÍLIo ALIMEnTAÇÃo
NOSSA ReIVINDIcAÇÃO PRoPoSTA do GovERno

R$ 440 (R$ 20 por dia) R$ 329,56 
(R$ 14,98 por dia)

CESTA BÁSICA
NOSSA ReIVINDIcAÇÃO PRoPoSTA do GovERno

R$ 306,34 
(extensiva à todos os aposentados) R$ 200,00

ConTRIBUIÇÃo dA PREFEITURA PARA A CAPEP-SAÚdE
NOSSA ReIVINDIcAÇÃO PRoPoSTA do GovERno

Mais 1% de contribuição da prefeitura 0,25%
ConCURSoS PÚBLICoS

NOSSA ReIVINDIcAÇÃO PRoPoSTA do GovERno
Imediata nomeação de todos os 

concursados; Criação de novos cargos; 
Abertura de novos concursos.

Sem resposta

REvoGAÇÃo dAS LEIS dAS oRGAnIZAÇÕES SoCIAIS
NOSSA ReIVINDIcAÇÃO PRoPoSTA do GovERno

Revogação das Leis que entregam o 
patrimônio e serviços públicos para as OSs 

e OSCIPs
Sem resposta

PRIvATIZAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES
NOSSA ReIVINDIcAÇÃO PRoPoSTA do GovERno

Fim de todas as terceirizações, 
privatizações e outras formas de trabalhos 
precarizados que já ocorrem no município

Sem resposta
TODOS À MANIFeSTAÇÃO!

12/02 - QuARTA-FeIRA - INIcIA 15h
ConCentração Geral às 17H no Paço MUnICIPal (Praça MaUÁ)
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eleS FeRRARAM cOM OS SeRVIDOReS ANO 
PASSADO! FARÃO O MeSMO eSSe ANO?

ANo pASSADo, A mAIoRIA DoS VEREADoRES DA CâmARA DE SANtoS 
IgNoRou A Voz DoS fuNCIoNáRIoS públICoS E ApRoVou àS pRESSAS AS 
ppp’S, oS’S E oSCIp’S. ESSE ANo, o pREfEIto pAulo AlExANDRE bARboSA 
quER ImpoR Ao SERVIDoR ApENAS A REpoSIção DA INflAção DoS últImoS 
12 mESES E mANDARá o pRojEto Do REAjuStE pARA A CâmARA. 

oS “NobRES” VEREADoRES EStARIAm DISpoStoS A ENfRENtAR mAIS 
umA VEz A fúRIA DoS tRAbAlhADoRES, Em plENo ANo ElEItoRAl, 
ENquANto o pREfEIto E SEuS SÓCIoS DESfRutAm DE umA DElICIoSA 
CARANguEjADA??? 

MAS O Que eleS 
FIzeRAM?

mesmo com muitos esclarecimentos e muitos apelos para que não votassem os 
projetos de afogadilho, além das ruidosas manifestações feitas pelo SINDSERV e pelos 
servidores na Câmara, no final de 2013, esses vereadores, a mando de Paulo Alexandre 
barbosa, votaram duas leis que, além de burlarem a lei de Responsabilidade fiscal, 
autorizam a privatização de quase a totalidade dos serviços hoje geridos pela prefeitura. 
É uma questão de tempo para que os serviços de saúde, educação, assistência social, 
cultura, obras, esporte e turismo e tantos outros, sejam entregues para as “organizações 
Sociais – oS” e “organizações Sociais de Interesse público – oSIp”. Nascerá um poderoso 
e camuflado esquema de corrupção, um cabide de empregos (melhor que a lei 650) e um 
curral eleitoral para ser usado pelos partidos e políticos.  

mas isso é só o começo, porque a destruição do pessoal da ativa e dos aposentados 
se aprofundará! Conforme os serviços forem sendo passados para essas empresas de 
rapinagem, e os atuais servidores forem aposentando, não haverá ingresso de novos ser-
vidores na prefeitura para manter as contribuições para a CApEp (saúde) e para o IpREV 
(aposentadorias). o resultado é uma catástrofe anunciada: Em poucos anos seremos 
uma categoria envelhecida, sem atendimento a saúde e sem aposentadoria. quando isso 
acontecer, esses vereadores e o Sr. paulo Alexandre estarão longe, dando gargalhadas 
e usufruindo dos recursos amealhados por aqui.

mas isso é só o começo, porque a 
destruição do pessoal da ativa e dos 

aposentados se aprofundará!

AjuDARÃO O PAulO AlexANDRe A IMPOR uM ReAjuSTe 
SAlARIAl RebAIxADO AOS SeRVIDOReS?


